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Jogszabály

A Kormány
366/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete
a közigazgatási hivatalokat érintõ egyes

kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint
a 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében el-
járva, a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének a), c),

d) és h) pontjában, a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi
hivatal létesítésérõl és az egyes hatáskört megállapító jog-
szabályi rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi
VII. törvény 3. §-ában, a helyi önkormányzatok és szer-
veik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló
1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
7. §-ának (1) bekezdésében, 95. §-ának c) pontjában és
98. §-ának b) pontjában, a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében, a ter-
mõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekez-
désének b) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában,
a biztonsági okmányok hatékony védelmének megterem-
tése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentés-
rõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének a), b), d), e) és
f) pontjában, a házasságról, a családról és a gyámságról
szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1986. évi
IV. törvény 39. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a)–e) pontjai-
ban, a hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény 107. §-a
(1) bekezdésének l) pontjában, a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának f) és h) pont-
jaiban, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 25. §-ának (6) bekezdésében és a 80. §-a
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pont-
jában, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szer-
vezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 51. §-ának a)–e) és j)–k) pontjaiban, a Magyar Köz-
társaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi
CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában,

valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a
(1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. tör-
vény 5. számú mellékletének 19. és 20. pontjában, a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a
(1) bekezdésének c) és d) pontjában, a külföldiek beutazá-
sáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
94. §-ának (1) bekezdésében, a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény 8. §-ának (6) bekezdésében, a te-
rületfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének i), j), n) és p) pont-
jában, a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 60. §-ának (1) bekezdésében, a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174. §-a (1) bekezdésének c) pont-
jában, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének
c), i), l) és s) pontjában, nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyor-
sításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény
12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

1. §

A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kis-
térségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési
tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megala-
kulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl,
továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és mûködésé-
nek szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet
1. §-ában, a 3. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. §
(3) és (4) bekezdésében, az 5. § (3) és (4) bekezdésében,
a 10. § (1) és (2) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésének
b) pontjában, a 14. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 2. § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 4. § (1) bekezdésében,
a 9. § (5) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal-
nak” szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalnak”
szöveg, a 4. § (2) bekezdésében a „megyei közigazgatási
hivatal vezetõje részére” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási hivatalnak” szöveg, a 6. §-ában a „fõvárosi közigaz-
gatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „Kö-
zép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak”
szöveg, a 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõjéhez” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalhoz” szöveg, a 9. § (4) bekezdés
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, a 15. §
(3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetõ-
jének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak”
szöveg, a 15. § (3) bekezdésében, a 16. §-ában a „fõvárosi
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közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hiva-
tal” szöveg, a 16. §-ában a „fõvárosi közigazgatási hiva-
tal” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regio-
nális Közigazgatási Hivatal” szöveg, a 19. § (2) bekezdé-
sében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ „Nyilatkozat”
záradékának 2. pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazga-
tási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

2. §

(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1) 19. §
(1) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 19. § (8) bekezdés
e) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivata-
lok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg lép.

(2) A Kr.1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.2) 4. §-ában, a 7. § (2) bekez-
désében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, az 5. §
(7) bekezdés e) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazga-
tási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hiva-
talok” szöveg lép.

(2) A Kr. 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

(1) A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói iga-
zolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.3) 8. §
(2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hiva-
tal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
a 8. § (3) bekezdésében a „megyei és fõvárosi közigazga-
tási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

(2) A Kr.3 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

(1) A megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megál-
lapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalnak” szöveg lép.

(2) A hagyatéki eljárással, a kisajátítási eljárással, a
szakfordítással és a tolmácsolással kapcsolatos feladatok-
ról és hatáskörökrõl 10/1992. (I. 20.) Korm. rendelet
5. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal veze-
tõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szö-
veg, a 6. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrészei helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

(3) A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köz-
társasági megbízottaknak a közmûvelõdési, közgyûjtemé-
nyi, mûvészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreirõl szóló
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában a „megyei, fõvá-
rosi közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(4) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról
szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésé-
ben a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõinek”
szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalok vezetõinek”
szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg lép.

(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
közigazgatási hivatalban” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási hivatalban” szöveg, a 13. § (2) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjének fel-
adata, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal
feladata, amely” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalban” szöveg-
rész helyébe „közigazgatási hivatalban” szöveg, a 7. szá-
mú melléklet 20. pontjában a „közigazgatási hivatal veze-
tõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.

(6) A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
b) pontjában a „fõvárosi és megyei közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, a
rendelet 2. számú mellékletének címében a „fõvárosi,
megyei közigazgatási hivatalban” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatalban” szöveg lép.

(7) A külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „fõvárosi,
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illetõleg megyei közigazgatási hivatal vezetõje (a továb-
biakban: hivatal vezetõje)” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „hiva-
tal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

(8) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésé-
ben a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(9) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
III. pont 1.22. alpontjában a „Megyei Közigazgatási Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.

(10) A tûzvédelmi bírságról 116/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg lép.

6. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
delet 3. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazga-
tási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi köz-
igazgatási hivatal vezetõjével” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatallal” szöveg, az 5. § (3) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalokról” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokról” szöveg lép.

(2) A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró
hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról,
valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei közigaz-
gatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatalnak” szöveg lép.

(3) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.

(4) A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1.2.2 pont-
jában a „megyei közigazgatási hivatalokban” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokban” szöveg lép.

(5) A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bír-
ság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
2. §-ában, 8. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a
„megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.

(6) A tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûz-
védelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe tör-

ténõ befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasz-
nálásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. rendelet 1. § 1. pontjában a „megyei (fõvá-
rosi) közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg lép.

(7) A köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazga-
tási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren-
delet 9. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal vezetõje” szö-
veg, a 9. § (4) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigaz-
gatási hivatallal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatallal” szöveg, a 9. § (5) bekezdésében és a 11. §
(2) bekezdésében a „fõvárosi és a megyei közigazgatási
hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg, 15. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg lép.

(8) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyil-
vántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hiva-
tal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

(9) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szer-
vezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet 8. § (4) bekezdésében „megyei közigazgatási
hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg lép.

(10) A területfejlesztési önkormányzati társulások mû-
ködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a
„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokat” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokat” szöveg lép.

7. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés a) pontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje,” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal,” szöveg lép.

(2) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet 5. számú melléklet 3. pont b) alpontjában „megyei
közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatal”, az 5. számú melléklet 3. pont f) alpontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal;” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal;” szöveg lép.

(3) A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében
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a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõi” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.

(4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet mellékletének 2. pont c) alpontjában a „megyei
közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatal” szöveg lép.

(5) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkeze-
lésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabá-
lyokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 20. §
(1), (3) és (4) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigaz-
gatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatal” szöveg lép.

(6) A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és
megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdés
b) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(7) A 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûj-
tési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet
2. számú és 3. számú mellékletében a „fõvárosi és megyei
közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási hivatalok” szöveg lép.

(8) A többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások 2005. évi normatív mûködési támogatá-
sáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekez-
dés a) pontjában és a 17. § (3) bekezdés a) és b) pontjában
a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, a 13. §
(3) bekezdés b) pontjában a „megyei közigazgatási hiva-
tal” szöveg helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(9) A többcélú kistérségi társulások megalakulásának
2005. évi ösztönzésérõl és modellkísérletek támogatásáról
szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdé-
sében a „megyei közigazgatási hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

8. §

(1) A területfejlesztés intézményei törvényességi fel-
ügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.)
Korm. rendelet 1. §-át megelõzõ alcímében „A közigazga-
tási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe „A közigaz-
gatási hivatal” szöveg, az 1. § (1), (2), (3), (6) és (7) bekez-
désében, 3. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) be-
kezdésében, 7. §-ában, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésé-
ben a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
„közigazgatási hivatal” szöveg, az 1. § (4) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalt” szöveg, a 2. §-ában a „közigazga-
tási hivatal vezetõjénél” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatalnál” szöveg, a 3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. §

(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjének”
szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
5. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjé-
nek” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szö-
veg lép.

(2) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet
„szakhatóságok” alcím alatti 1. pontjában a „megyei köz-
igazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg lép.

(3) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 9. pontjában „az illetékes me-
gyei közigazgatási hivatal, a fõvárosban a Fõvárosi Köz-
igazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „az illetékes köz-
igazgatási hivatal” szöveg lép.

(4) A hatósági közvetítõkrõl szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közigazgatási hivatal (a továbbiakban: közigazgatási hiva-
tal)” szövegrész helyébe „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.

(5) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 2. pont
a) alpontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(6) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kap-
csolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósí-
tásához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában
és 9. pontjában a „Fõvárosi Közigazgatási Hivatal” szö-
vegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal” szöveg, a 2. számú melléklet 1. pontjá-
ban és 3. pontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(7) Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mel-
lékletében a „Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal”
szövegrész helyébe „Közép-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal” szöveg, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közigazgatási Hivatal” szöveg helyébe „Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg,
a rendelet 2. számú mellékletében a „megyei közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szö-
veg lép.

(8) Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény kö-
zötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigaz-
gatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvání-
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tásáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében a „megyei közigazgatási hivatal” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(9) A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 13. §
c) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg
lép.

9. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez]

A pedagógusigazolvány és oktatói kártya
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége

Közigazgatási hivatal megnevezése Kézbesítéssel érintett kör

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

2. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez]

A diákigazolvány
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége

Közigazgatási hivatal megnevezése Kézbesítéssel érintett kör

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak



Közigazgatási hivatal megnevezése Kézbesítéssel érintett kör

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

3. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez]

A „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége

Közigazgatási hivatal megnevezése Kézbesítéssel érintett kör

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogo-
sultak

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
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Határozat

A Kormány
1003/2007. (I. 24.) Korm.

határozata
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,

valamint az érintett térség terület-
és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)

árvízvédelmi fejlesztéseinek megvalósításáról
és a további feladatokról

A Kormány áttekintette a Vásárhelyi-terv továbbfej-
lesztése program árvízvédelmi fejlesztésének megvalósu-
lását, valamint a Tisza árvízvédelmi rendszer fejlesztésé-
nek további feladatait, és úgy határozott, hogy:

1. a 2006. évi árvízi tapasztalatok alapján felül kell
vizsgálni a VTT árvízvédelmi fejlesztéseinek mûszaki tar-
talmát, ütemezését, és a programot úgy kell átalakítani,
hogy az árvízi tározó rendszer kiépítése és a nagyvízi
meder vízszállító-képességének javítását szolgáló beavat-
kozások mellett bõvüljön ki a jelenlegi árvízvédelmi rend-
szer kritikus szakaszain az elõírásoknak megfelelõ bizton-
ságú kiépítésével, valamint tegye lehetõvé a Tisza-völgy
árvízvédelmi biztonságának megteremtéséhez szükséges
fejlesztések 25 éven belüli teljes megvalósítását.

A fejlesztési feladatok sorolásánál prioritást kell bizto-
sítani a legnagyobb kockázatú térségek árvízvédelmi biz-
tonságát megteremtõ fejlesztéseknek. A programban meg
kell határozni a költségvetési forrásigényt, az ütemezésnél
figyelembe kell venni az EU társfinanszírozás lehetõségét,
alkalmazkodva az EU pénzügyi tervezési idõszakaihoz;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2007. június 30.

2. a Vásárhelyi-tervnek az árvízmentesítés programja
mellett legfontosabb célja a Tisza-völgy komplex térség-
fejlesztése, ezért a kormányzati koordinációra, a terület-
fejlesztési és a kapcsolódó egyéb szakterületi fejlesztési
feladatok végrehajtásának összehangolására Tárcaközi
Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az okta-
tási és kulturális miniszter, a fejlesztéspolitikáért felelõs
kormánybiztos. A bizottság elnöke az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter, társelnöke a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter. A bizottság ülésein az elnök és a társ-

elnök felkérésére részt vehetnek az elsõdlegesen érintett
megyei közgyûlések elnökei;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2007. február 15.

3. a) a Tárcaközi Bizottság fogalmazzon meg javas-
latot a VTT árvízvédelmi fejlesztéseihez kapcsolódó terü-
let- és vidékfejlesztési feladatoknak az Új Magyarország
Fejlesztési Terv operatív programjaihoz kapcsolódó
akciótervekben, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Programban való megjelenítésére;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2007. március 31.

b) az 1. és 2. pontban meghatározottak érdekében mó-
dosítani kell a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,
valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi
LXVII. törvényt és az ágazati feladatokat meghatározó,
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint
az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) szóló
1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozatot.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2007. június 30.

4. Ez a kormányhatározat a közzétételének napján lép
hatályba, egyidejûleg a Duna és a Tisza árvízvédelmi
mûveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól, valamint a
Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó
koncepcióról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) szóló
1022/2003. (III. 27.) Korm. határozat 3/b) pontja hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
3/2007. (BK 4.)

utasítása
a lobbisták fogadásának rendjérõl

A lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvény-
ben foglaltakra figyelemmel az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM uta-
sítás 1. számú függelékében (továbbiakban: függelék) fel-
sorolt szervek munkatársaira.

2. Nyilvántartásba vett lobbistával lobbitevékenységre
vonatkozó kapcsolatot feladatkörében eljárva miniszter,
államtitkár, szakállamtitkár, kabinetfõnök és fõosztályve-
zetõ, továbbá a függelékben felsorolt szervek vezetõje, fõ-
osztályvezetõje (továbbiakban: fogadó fél) létesíthet.

3. Más munkatárs a lobbitevékenységre utaló kezdemé-
nyezés esetében köteles a kezdeményezõt fõosztályveze-
tõjéhez irányítani és a kezdeményezésrõl feljegyzésben a
kabinetfõnököt tájékoztatni. A tájékoztatót követõen a ka-
binetfõnök dönt a kapcsolatfelvétel esetleges engedélye-
zésérõl és a fogadó fél kijelölésérõl.

4. A fogadó fél tájékoztatja a lobbistát az érdemi kap-
csolatfelvétel elfogadott módjáról, a személyes megbeszé-
lés esetén annak helyérõl, idõpontjáról és idõkeretérõl.
A lobbistával folytatott érdemi kapcsolat tartalmáról írá-
sos emlékeztetõt kell készíteni és azt hivatalos iratokra vo-
natkozó szabályok szerint kell kezelni.

5. Az emlékeztetõnek tartalmaznia kell a lobbiügyben
történõ érdemi kapcsolatfelvétel

a) idõpontját, idõkeretét,
b) tárgyát és célját (a lobbista javaslatát),
c) a lobbista nevét (a lobbiigazolványa számát),
d) a lobbista megbízóját,
e) a lobbista által felhasznált eszközöket.

6. A kapcsolatfelvétel során a lobbistának a törvény sze-
rinti nyilvántartásba vételérõl – igazolványa megtekin-
tésével vagy más módon – a fogadó félnek meg kell gyõ-
zõdnie.

7. A lobbista által lobbitevékenységre vonatkozó kap-
csolat során felhasznált eszközök lehetnek:

a) személyes kapcsolatfelvétel,
b) nyomtatott tárgyi anyag, különösen levelek, szakmai

háttéranyagok, tudományos kiadványok, hatástanulmá-
nyok, kutatások elemzések, javaslatok, demonstrációs esz-
közök,

c) elektronikus anyagok, különösen levelek, szakmai
háttéranyagok, tudományos kiadványok, hatástanulmá-
nyok, kutatások, elemzések, javaslatok.

8. Amennyiben a lobbista lobbitevékenységre vonatko-
zó kapcsolat során nem jogszerûen jár el, illetve nem tartja
be a Minisztérium mûködési szabályainak rá vonatkozó
rendelkezéseit, errõl a fogadó fél haladéktalanul, írásban
tájékoztatja a közjogi és koordinációs szakállamtitkárt, aki
intézkedik az összeférhetetlenség megszüntetésérõl.

9. Amennyiben a lobbistával vagy a fogadó féllel szem-
ben összeférhetetlenség merül fel, errõl a fogadó fél, vagy
akinek az összeférhetetlenségi ok tudomására jut, haladék-
talanul tájékoztatja a közjogi és koordinációs szakállamtit-
kárt, aki dönt lobbistával való kapcsolat megszüntetésérõl.

10. A lobbiügyben történõ érdemi kapcsolatfelvételrõl
készített emlékeztetõ alapján a lobbista nevérõl (igazolvá-
nya számáról), az ügy tárgyáról és az ennek során igénybe
vett eszközökrõl 5 munkanapon belül feljegyzésben kell a
közjogi és koordinációs szakállamtitkárt tájékoztatni.

11. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár a feljegy-
zések alapján gondoskodik a törvényben elõírt tájékozta-
tóknak a törvényben meghatározott szerv részére történõ
továbbításáról.

12. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár gondos-
kodik lobbisták fogadására jogosult személyek körének a
Minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

13. Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi
Intézete (7300 Komló, Bajcsy Zsilinszky u. 5.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,
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– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
helyettes regionális tisztifõorvosi feladatkörének

ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlõrinci Kistérségi
Intézete (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),
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– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Kaposvári Kistérségi Intézete
(7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti,
Nagyatádi Kistérségi Intézete
(8700 Marcali, Béke u. 21/A)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete
(7700 Mohács, Széchenyi tér 3.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi
Intézete (8600 Siófok, Koch R. u. 11.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi,
Paksi Kistérségi Intézete

(7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.)
kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,

220 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám



– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete
(7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,

– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-
nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete
(7621 Pécs, Mátyás Király u. 32.)

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.
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A pályázatot az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 7400 Kaposvár, Fodor J.
tér 1.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
helyettes regionális tisztifõorvosi feladatkörének

ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 10 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete
kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske–Létavértesi,
Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui,
Püspökladányi Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári
Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete
kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete
kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Mezõtúri, Kunszentmártoni
Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.)

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi
Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány–Nagyhalászi,
Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete
kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai
Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.
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Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati,
Nyírbátori Kistérségi Intézete

kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történik.

Feladatkör meghatározása:
– a kistérségi intézet illetékességi területén mûködõ

helyi szervek szakmai tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– jogszabályban meghatározott hatósági ügyek in-
tézése,

– az intézet alapító okiratában meghatározott, illetve a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok ellátása,

– hatáskörében eljárva a szakterületen meghatározza az
aktuális feladatokat, ellenõrzi a feladatok végrehajtását.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Inté-
zetéhez kell benyújtani (cím: 5000 Szolnok, Ady Endre
u. 35–37.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenésétõl számított 15. nap

Elbírálás: 15 napon belül.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Szombathelyi, Csepregi, Kõszegi Kistérségi Intézete kis-
térségi tisztifõorvosi feladatkörének köztisztviselõi kine-
vezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ
betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete kistérségi tiszti-
fõorvosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és
határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Körmendi, Õriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistér-
ségi Intézete kistérségi tisztifõorvosi feladatkörének köz-
tisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû vezetõi
megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.
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Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Zalaegerszegi, Lenti Kistérségi Intézete kistérségi tisztifõ-
orvosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete kis-
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térségi tisztifõorvosi feladatkörének köztisztviselõi kine-
vezéssel és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ
betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete kistérségi tisz-
tifõorvosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és
határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.
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Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Csornai, Kapuvári Kistérségi Intézete kistérségi tisztifõor-
vosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és határo-
zatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Gyõri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete kistérségi
tisztifõorvosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel
és határozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betölté-
sére.

Feladat: ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenységé-
nek szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
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– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Sopron-Fertõdi Kistérségi Intézete kistérségi tisztifõor-
vosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és határo-
zatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és

igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30 nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.
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Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

kistérségi tisztifõorvosi állás betöltésére

A regionális tisztifõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete kistérségi tisztifõ-
orvosi feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel és hatá-
rozatlan idejû vezetõi megbízással történõ betöltésére.

Feladat: az ÁNTSZ kistérségi intézetének, tevékenysé-
gének szervezése, irányítása az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelö-
lésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.

A pályázatot dr. Kvarda Attila regionális tisztifõorvos-
nak (9024 Gyõr, Jósika u. 16.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi tisztifõorvosi pályá-
zat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr.
Varju Babett regionális vezetõ jogtanácsosnál a 06 (94)
506-302-es telefonszámon kérhetõ.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv

(1089 Budapest, VIII. ker. Kálvária tér 7. )
pályázatot ír ki

fõigazgató-helyettes munkakörre
(Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság)

Feladata:
A jogszabályok, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásai, a Hiva-
tal vezetõjének utasításai figyelembevételével szervezi,
irányítja és ellenõrzi az irányítása alatt álló Rehabilitációs
és Szociális Igazgatóság munkáját, illetve ellátja a szemé-
lyes hatáskörébe utalt feladatokat.

Közremûködik a rehabilitációval és szociálpolitikával
kapcsolatos, és azokkal összefüggõ jogi szabályozás elõ-
készítésében, tervezetek véleményezésében. Részt vesz az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekkel kapcsolatos szakmai jellegû állásfoglalá-
sok kialakításában. Közremûködik – az ügykörébe tartozó
témakörökben – a Hivatal belsõ szabályzatainak elkészíté-
sében. Folyamatosan figyelemmel kíséri, és módszertani-
lag segíti a munkaügyi központok és kirendeltségek szak-
mai tevékenységét. Az indokolt esetekben javaslatot tesz
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szakmai tevékenysé-
gével kapcsolatos korszerûsítési feladatokra.

Részt vesz a Hivatal feladat- és hatáskörével összefüg-
gésben a Kormány, vagy más szervek által létrehozott
szakmai bizottságok és más testületek munkájában.

A fõigazgató-helyettes a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, és a 2002. évi LIII. törvény
alapján minisztériumi fõosztályvezetõi megbízású vezetõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai diploma a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 43., 44., és 112. §-a
alapján.
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Elõny:
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább tíz éves, központi közigazgatásban szerzett

vezetõi tapasztalat,
– angol, német vagy francia nyelv középfokú ismerete.

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

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

nyítványt,
– egyetemi és/vagy fõiskolai és egyéb végzettséget ta-

núsító okiratok másolatát,
– rövid szakmai, vezetõi programot.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.

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

A pályázatot – zárt borítékban – a Foglalkoztatási Hiva-
tal Fõigazgatójának címezve – 1089 Budapest, Kálvária
tér 7. – egy példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pályázat rehabilitációs és szociális fõigaz-
gató-helyettesi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbí-
rálásra. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör a pályázati elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Foglal-
koztatási és Szociális Hivatal Humánpolitikai Fõosztályán
a következõ telefonszámon: 06 (1) 210-6602.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv

(1089 Budapest, VIII. ker. Kálvária tér 7.)
pályázatot ír ki

pénzügyi fõosztályvezetõ munkakörre
(Gazdasági Igazgatóság)

Feladata:
A jogszabályok, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásai, a gazda-
sági fõigazgató-helyettes utasításainak figyelembe vételé-
vel szervezi, irányítja és ellenõrzi az irányítása alatt álló

Pénzügyi Fõosztály munkáját. Elkészíti az intézmény éves
költségvetését, az éves beszámolóját és mérlegét, végre-
hajtja az intézményi elõirányzat gazdálkodással összefüg-
gõ feladatait, ellátja a pénzforgalommal kapcsolatos pénz-
ügyi-számviteli feladatokat a kincstári gazdálkodásra vo-
natkozó jogszabályoknak megfelelõen. Koordinálja az
Európai Uniós, HEFOP intézkedésekhez kapcsolódó és
egyéb keretek következõ évi felhasználásáról szóló terv el-
készítését, a jóváhagyott programok pénzügyi lebonyolítá-
sát, azok elszámolását.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai diploma, a

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 67. pontja szerint, Pénzügyi

gazdálkodási és számviteli feladatok munkakörben: szak-
irányú felsõfokú iskolai végzettség; felsõfokú iskolai vég-
zettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés”,

– a könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosultak
pénzügyminisztériumi nyilvántartásában igazoltan szere-
pel,

– legalább 5 év pénzügyi-számviteli munkaterületen az
utóbbi években szerzett vezetõi gyakorlat,

– Microsoft Office alkalmazások ECDL bizonyít-
vánnyal igazolt magabiztos ismerete.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelv ismerete.

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

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

nyítványt,
– egyetemi és/vagy fõiskolai és egyéb végzettséget ta-

núsító okiratok másolatát,
– rövid szakmai, vezetõi programot.

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

A munkakör betöltéséhez szükséges a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15. munkanap.

A pályázatot – zárt borítékban – a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Humánpolitikai Fõosztályának címezve
– 1089 Budapest, Kálvária tér 7. – egy példányban kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat pénz-
ügyi fõosztályvezetõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbí-
rálásra. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.
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A munkakör a pályázati elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Foglal-
koztatási és Szociális Hivatal Humánpolitikai Fõosztá-
lyán, a következõ telefonszámon: 06 (1) 210-6602.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv

(1089 Budapest, VIII. ker. Kálvária tér 7.)
pályázatot ír ki

fõosztályvezetõ munkakörre
(Statisztikai és Elemzési Fõosztály)

Feladata:
A jogszabályok, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásai, az infor-
matikai fõigazgató-helyettes utasításainak figyelembe vé-
telével szervezi, irányítja és ellenõrzi az irányítása alatt
álló Statisztikai és Elemzési Fõosztály munkáját.

Mûködteti és fejleszti a fõosztály és a hivatal munka-
erõ-piaci statisztikai, elemzési, elõrejelzési és tájékozta-
tási tevékenységét.

Fejleszti a statisztikai, elemzési, elõrejelzési és tájékoz-
tatási tevékenységet az ÁFSZ egészében.

Teljesíti az ÁFSZ és az FSZH nemzetközi munkaerõ-
piaci statisztikai kötelezettségeit (EUROSTAT, OECD,
ILO).

Együttmûködés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
és a Központi Statisztikai Hivatal megfelelõ szervezeti
egységeivel az európai foglalkoztatási stratégiához és a
nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó indikátorok téma-
köreiben.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 115. pontjának meg-

felelõ felsõfokú végzettség,
– legalább 5 év statisztika és/vagy elemzési munkaterü-

leten szerzett gyakorlat,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és statisztikai prog-

ramcsomagok felhasználói szintû ismerete,
– angol, német vagy francia nyelv tárgyalási szintû is-

merete.

Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett vezetõi tapasztalat,
– angol felsõfokú nyelvvizsga.

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

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

nyítványt,
– egyetemi és/vagy fõiskolai és egyéb végzettséget ta-

núsító okiratok másolatát,
– szakmai elképzeléseinek, a jövõbeni munkájával

kapcsolatos elvárásainak, elképzeléseinek rövid ismerte-
tését.

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

A munkakör betöltéséhez szükséges a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

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

A pályázatot – zárt borítékban – a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Humánpolitikai Fõosztályának címezve
– 1089 Budapest, Kálvária tér 7. – egy példányban kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Statisz-
tikai és Elemzési fõosztályvezetõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbí-
rálásra. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör a pályázati elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Foglal-
koztatási és Szociális Hivatal Humánpolitikai Fõosztá-
lyán, a következõ telefonszámon: 06 (1) 210-6602.

Balmazújváros Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

vezõi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság által a teljeskörûen köz-
igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap-
ján adott mentesítés [a kinevezéstõl számított 1 éven belül
is megszerezhetõ a Ktv. 8. § (4) bekezdése alapján],

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát iga-

zoló okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés és kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvényben elõírtak szerint.

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

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ leteltét kö-
vetõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A pályázatot Balmazújváros város jegyzõjéhez kell be-
nyújtani. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4–5. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.

Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Cirák és Gyóró Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Cirák–Gyóró Körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ szak,

vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ egyéb feltételek:
– pályázatírói gyakorlat,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– helyismeret.

A pályázatok beadási határideje: 2007. március 1. 12.00
óra.

Pályázathoz csatolandó mellékletek:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány másolata,
– elõnyt élvezõ feltételek igazolása.

A pályázatokat Tóth Sándor polgármesternek címezve
kell benyújtani: Körjegyzõségi Hivatal, 9364 Cirák,
Fõ u. 6.

Csehimindszent és Mikosszéplak Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok: a körjegyzõ a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ának (2)–(4) bekez-
désében és 40. §-ának (2)–(5) bekezdésében foglaltak sze-
rint látja el feladatait, határozatlan idõre szólóan, teljes
munkaidõben.

Munkavégzés helye: körjegyzõség, 9834 Csehimind-
szent, Fõ utca 43.

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

mányi egyetemi végzettség (igazgatásszervezõi vagy ál-
lam- és jogtudományi doktori képesítés),

– közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

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

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján. Egyéb juttatás a Ktv., valamint a helyi rendelet és
a Közszolgálati Szabályzat alapján.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ együttes képviselõ-testületi ülésen.

Az állás betöltésére idõpontja: 2007. április 1.
A pályázatokat Csehimindszent község polgármes-

teréhez kell benyújtani. Cím: 9834 Csehimindszent, Fõ
utca 43. Telefon: 06 (94) 575-019.

Écs és Ravazd Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

a 2007. március 1-jétõl Écs székhellyel megalakuló
körjegyzõség körjegyzõi állása betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
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– legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

irányításáról szóló szakmai programot,
– a végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– 2 évnél hosszabb, települési önkormányzatnál eltöl-

tött közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XIII. tv. (Ktv.) szabá-
lyai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálója: Écs és Ravazd Községek Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete.

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

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

jegyzõi pályázat” megjelöléssel Écs Község Önkormány-
zata polgármesterének címezve kell benyújtani, a követ-
kezõ címre: 9083 Écs, Fõ u. 94.

Fehértó Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

és Bezi Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

részmunkaidõs (4 órás) körjegyzõi állás
betöltésére

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

mányi egyetemi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,

– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi).

A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal,
vagy az elbírálást követõ hónap 1-jétõl.

A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdésének d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázatot Fehértó község polgármesteréhez kell be-
nyújtani: Tóth Alice, 9163 Fehértó, Dózsa Gy. tér 5. Tele-
fon: 06 (96) 277-175, mobil: 06 (30) 348-7714.

Gyömrõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Munkahely és munkakör megnevezése: Gyömrõ Város
Polgármesteri Hivatala, aljegyzõ.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést és a közigazgatási szakvizsgát igazoló

okiratok másolatát.

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl

számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen várható.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ nap-

ján.
A pályázat benyújtása: Gyömrõ város jegyzõje, 2230

Gyömrõ, Szabadság tér 1.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt ad

Gyömrõ város jegyzõje.

238 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám



Jákfa Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget igazoló okiratok másolatát, három hó-

napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

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

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen megtörténik.

Az állás 2007. április 1. napjától tölthetõ be.
A pályázatokat Jákfa Község Önkormányzatának pol-

gármesteréhez címezve (9643 Jákfa, Kossuth u. 63.) kell
benyújtani.

További információ kérhetõ a 06 (95) 362-001-es tele-
fonszámon.

Kisbér Város 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 Kisbér Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munkakör
betöltésére.

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

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább ötévi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alóli

mentesülés).

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 képviselõ-testület jogi vagy közigazgatási szakvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve,
hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a jegy-
zõ közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva
megszûnik.

Kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség a közszolgálati jogviszony létesítése napjával meg-
egyezõ idõpontban a köztisztviselõ, a közös háztartásában
élõ házas-, illetve élettárs és gyermeke számára is kiterje-
dõen, illetve a 7. § (7) bekezdés b) és c) pontjaiban foglal-
tak teljesítése kötelezõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó önéletrajzát,
– végzettségét, képzettségét igazoló iratai másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek között

felsorolt nyilatkozatokat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról kiállított doku-

mentumok másolatát,
– közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a beadott pályá-

zatot az azt elõkészítõ bizottság, illetve a képviselõ-testü-
let nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

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

A pályázat beérkezésének határideje: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Kisbér város
polgármesteréhez, dr. Udvardi Erzsébet nevére címezve
(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.), postán vagy személyesen.
A borítékon tüntessék fel: „Jegyzõi pályázat”.

Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ testületi ülé-
sen várható.
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Lak Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére 6 órás munkakörben

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

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett felsõfokú
végzettség,

– legalább 2 év szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási szakvizsga.

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

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján, a részmunkaidõnek megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõ utáni elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot Lak község polgármesterének címezve
(3786 Lak, Kossuth út 18.) kell benyújtani.

Maglód Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

nyilvános pályázatot hirdet
Maglód nagyközség helyi menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatásának ellátására

A pályázaton való részvétel feltételei: pályázhatnak jogi
személyek, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok,
egyéni vállalkozók, a Pályázati kiírásban foglalt részletes
feltételek szerint.

A Pályázati kiírás beszerezhetõ: Maglód Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán
(2234 Maglód, Fõ u. 12.) 2007. március 23-ig, munkaidõ-
ben (díjtalanul).

Az ajánlattétel határideje: 2007. április 8. 10.00 óra

Az elbírálás módja és szempontjai:
Az önkormányzat képviselõ-testülete a feltételeknek

eleget tevõ pályázatok közül elõnyben részesíti azon pá-
lyázókat, amelyek eleget tesznek az alábbiaknak:

– szakmai referenciák,
– a pályázat szakmai kidolgozottsága,

– a pályázat pénzügyi, gazdasági kidolgozottsága,
– a szolgáltatás minõségét és tartósságát garantáló ele-

mek a pályázatban.

A további szempontrendszert a 2004. évi XXXIII. tör-
vény 5. §-a tartalmazza.

Az eredményhirdetés idõpontja: 2007. április 25.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2007. április 27.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. május 1.
A szerzõdés idõtartama: a szerzõdés aláírástól kezdõdõ

hatodik év végéig.

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bek., valamint a 10. §-a és a
többször módosított 1990 évi LXV. tv. 36. § (1) bek. alap-
ján kerül betöltésre.

Pályázatot az nyújthat be, aki:
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel rendel-

kezik,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik,
– büntetlen elõéletû, cselekvõképes, magyar állam-

polgár.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a pályázó,
aki:

– angol-, német-, francia-, idegennyelv-ismerettel (vagy-
lagos),

– felhasználói szintû számítógépes ismerettel,
– vezetõi gyakorlattal,
– uniós jogi vagy közigazgatási posztgraduális végzett-

séggel,
– európai uniós pályázati gyakorlati ismeretekkel ren-

delkezik.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– erkölcsi bizonyítványát,
– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.
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A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szabályozása alapján történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtási határideje a Belügyi Közlönyben

való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõt

követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatokat Szabó Miklós polgármesterhez kell cí-

mezni és benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”. Cím: Polgármesteri Hivatal, 9200 Moson-
magyaróvár, Fõ u. 11.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Ügyosztályán (3600 Ózd, Városház tér 1.)

építésügyi-igazgatási ügyintézõ munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok: építésügyi hatósági ügyek döntésre
való elõkészítése és végrehajtása kiemelt munkakörben,
továbbá beruházás-elõkészítés, pályázatkészítés, tervezés-
koordinálás, városfejlesztéssel kapcsolatos önkormány-
zati feladatok elõkészítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyen-
értékûnek elismert végzettség.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat, idegennyelv-is-
meret (német, angol, francia).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
Köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat
alapján történik.

A városban történõ letelepedéshez lakást biztosítunk.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A kinevezéssel létrejövõ közszolgálati jogviszony
határozatlan idõre szól.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani Ózd város
jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

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

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

További felvilágosítást a városi fõmérnöktõl lehet
kérni, tel.: 06 (48) 574-160.

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet

a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezete

magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére

A pályázatot a települési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben fog-
laltak alapján írták ki.

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai, vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXIII. tv. (Kjt.) alapján történik.

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

életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettségét/eit, szakképzettségét/eit tanúsító

okiratok másolatát,
– a magasabb vezetõi beosztással kapcsolatos szakmai

programot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett legalább 5 év vezetõi

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– jó kommunikációs készség,
– pályázatkészítésben szerzett jártasság,
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– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– angol/német társalgási szintû nyelvismeret.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A munkakör a pályázat elnyerését követõen azonnal be-

tölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ

30 napon belül.
A pályázatokat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsa elnöke részére címezve (8500 Pápa,
Csáky L. u. 12.) lehet benyújtani személyesen vagy postai
úton. A borítékra rá kell írni: „Pályázat munkaszervezet
vezetésére”.

Pázmánd és Vereb Községek Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen, vagy államigaz-

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolandó:
– iskolai végzettséget igazoló okirat, vagy annak hite-

les másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai utat is bemutató önéletrajz,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési

elképzelések megfogalmazása.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Idegennyelv-tudás elõnyt jelent.
Az állást betöltõ részére szükség esetén lakást biztosí-

tunk.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap 16.00 óra, de
legkésõbb 2007. március 5. 16.00 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tását követõ 30 napon belül, a soron következõ testületi
ülésen.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot Pázmánd község polgármesterének címez-
ve lehet benyújtani, 2476 Pázmánd, Fõ utca 80., telefon:
06 (22) 238-004.

Polgárdi Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Polgárdi város jegyzõi állásának betöltésére

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

A jegyzõi feladatok ellátása a mindenkor hatályos vo-
natkozó jogszabályokban meghatározottak szerint tör-
ténik.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nyelvismeret és pénzügyi képesítés,
– pályázatok készítésében megfelelõ jártasság.

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), ezek tényét igazolni
szükséges.

A jegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles. A vagyonnyilatko-
zat-tételei kötelezettség teljesítése a közös háztartásban
élõ házastárs, illetve gyermek számára is kiterjed.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– végzettségét igazol okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzeléseit a polgármesteri hivatal vezeté-

sére vonatkozóan,
– amennyiben pályázatok elkészítésében jártas, eddigi

eredményeit, illetve jövõbeni céljait tartalmazó tájékozta-
tást.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. napot követõ
elsõ munkanap 10 óra.
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A pályázat benyújtásának helye: Polgárdi Város Ön-
kormányzata, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Borbély
István polgármester nevére szólóan.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ rendes képviselõ-testületi ülés.

További információkat Polgárdi város polgármesterétõl
kérhetnek a pályázók a 06 (22) 576-230-as telefonszámon.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körzetközponti jegyzõi állás betöltésére

A körzetközponti városi jegyzõ Bánk és Tolmács tele-
püléseken körjegyzõi feladatokat is ellát.

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

mányi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 4 év közigazgatási gyakorlat.

Jegyzõi gyakorlat elõnyt jelent.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
Az állás betölthetõ: 2007. április 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a

Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 15. nap.
A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát köve-

tõ legközelebbi testületi ülésen történik.
A pályázatot zárt borítékban, Mezõfi Zoltán polgármes-

ter (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) részére kell megküldeni.

Soltvadkert Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § rendelkezései
alapján kerül kiírásra.

Az aljegyzõi munkakört teljes munkaidõben (heti
40 óra) kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az állam- és jogtudományi doktori képesítést, vala-

mint a jogi vagy közigazgatási szakvizsga letételét igazoló
okirat másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. rendelkezései alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

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

tási határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülésen dönt.
Az állás 2007. április 1. napjától tölthetõ be.
A pályázatot Soltvadkert város polgármesteréhez kell

benyújtani: Lehoczki Ferenc polgármester, 6230 Solt-
vadkert, Kossuth L. u. 6. Telefon: 06 (78) 480-144, fax:
06 (78) 482-571.

Szakcs, Nak, Lápafõ, Várong
Községi Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

1. Közigazgatási szerv megnevezése, a betöltendõ
munkakör:

Szakcs, Nak, Lápafõ, Várong Községi Önkormányza-
tok Körjegyzõségi Hivatalában (székhelye: 7213 Szakcs,
Kossuth L. u. 4.) a körjegyzõi munkakör betöltésére.

2. Ellátandó feladatok:
A körjegyzõ hatáskörébe tartozó államigazgatási és ön-

kormányzati mûködéssel kapcsolatos feladatok ellátása
(hatásköri jegyzék alapján).

3. Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy a szak-

vizsga alól való mentesülés),
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
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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 képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnök-
sége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítést meg-
szerzi.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

4. Illetmény és egyéb juttatások:
A Ktv. szabályai, valamint az önkormányzatok erre vo-

natkozó egyeztetett rendelete alapján történik.

5. A pályázat benyújtásának feltételei és helye:
A pályázatokat írásban, személyesen vagy postai úton,

Szakcs község polgármesterének címezve (7213 Szakcs,
Kossuth L. u. 4.) kell benyújtani.

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

7. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés
idõpontja.

8. A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módja:
– a pályázatok elõzetes értékelésre nem kerülnek,
– képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatá-

sára nem kerül sor,
– a képviselõ-testületek a pályázókat személyesen nem

hallgatják meg,
– további információkat Récsei Gábor polgármestertõl

kérhetnek a pályázók az 5. pont szerinti címen, vagy a kö-
vetkezõ telefonszámokon: 06 (74) 485-215, 06 (74)
585-005,

– a határidõben benyújtott és érvényes pályázatokról a
képviselõ-testületek együttes testületi ülésen döntenek, a
körjegyzõ kinevezéséhez valamennyi képviselõ-testület
minõsített többséggel hozott, egybehangzó döntése szük-
séges.

9. Az állás betöltésének idõpontja:
A munkakör 2007. április 1. napjával tölthetõ be. A ki-

nevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes mun-
kaidõben kell ellátni.

10. A pályázathoz csatolandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget és a szakvizsga meglétét tanú-

sító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Tab Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– jegyzõ helyettesítése,
– titkársági és intézményirányítási irodavezetõi.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai elképzeléseket,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél és szakvizsga-

bizonyítvány másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetménye a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 45. § (4) bekezdése alapján kerül megállapításra.

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

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ testületi ülésen dönt.

A kinevezés az elbírálást követõen azonnal, határozat-
lan idõre szól.

A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalása.

A pályázatot Tab város polgármestere címére kell be-
nyújtani: 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: 06 (84)
525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: 06 (84) 525-901.

Szolgálati lakást igény esetén a képviselõ-testület
biztosít.

Telkibánya–Kéked Községi Önkormányzatok
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges alkalmazási felté-
telek:

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.
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Képesítési feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továb-
biakban: OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazga-
tási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés és legalább ötévi körjegyzõi, jegyzõi gya-
korlat szükséges.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati gazdálkodásból szerzett képesítés.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

Az állás betölthetõ: 2007. április 1-jétõl.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– önéletrajzot,
– szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ legközelebbi testületi ülés
napja.

A pályázatot Telkibánya község polgármesteréhez kell
benyújtani (Mester Lászlóné polgármester, 3896 Telki-
bánya, Nagy u. 2.). Telefon: 06 (46) 388-502.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad Mester
Lászlóné polgármester.

Vajszló Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

a nyugdíjazás miatt megüresedõ jegyzõi állás
betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül:
– számítógépes ismeretek,
– nyelvvizsga,
– saját gépkocsi és vezetõi engedély.

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

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

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

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül. A kiírásnak megfelelõ pályázók személyes
meghallgatáson vesznek részt.

Az állás betölthetõ: 2007. június 1. napjával.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

juttatni: Vajszló Nagyközség Önkormányzata, Denke Va-
léria polgármester, 7838 Vajszló, Széchenyi u. 13., tel: 06
(73) 485-141.

Versend és Máriakéménd Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga,
– ECDL-vizsga,
– vezetõi engedély és saját személyautó.

A pályázathoz mellékelni kell a következõ iratokat:
– önéletrajz,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15. nap.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Körtési Károlyhoz, Versend község pol-

gármesteréhez kell benyújtani. Cím: 7752 Versend, Temp-
lom tér 1. Telefon: 06 (69) 560-910, 06 (69) 360-203.
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Zomba, Harc és Medina községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási vagy jogi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 10 éves közigazgatási és legalább 5 éves

körjegyzõi gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a részletes, szakmai utat is be-
mutató önéletrajzát és a munkakör ellátásával kapcsolatos
szakmai, vezetési elképzeléseit.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határ-
idejétõl számított 60. nap.

Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását.

Juttatások: illetmény és juttatások a Ktv. szerint. Szol-
gálati lakás nincs.

A pályázatot Zomba község polgármesteréhez kell be-
nyújtani. Levelezési cím: Szûcs Sándor polgármester,
7173 Zomba, Fõ tér 1. Telefon: 06 (74) 433-022, mobil:
06 (20) 955-5548.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

nyilvános pályázatot ír ki
Dunaharaszti város közigazgatási területén végzendõ

közúti személyszállítás közszolgáltatás keretében
történõ ellátására

A pályázat az autóbuszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
6. §-ának rendelkezései alapján kerül kiírásra.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó fe-
leljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény által
meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy
a szolgáltatást, legalább a jelenleg érvényes menetrendnek
és szolgáltatás színvonalának megfelelõen, az elõírások-
hoz és a kor igényeihez, valamint az egyre hangsúlyosabb

szerepet kapó környezetvédelmi szempontokhoz igazodó
jármûparkkal biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ Dunaharaszti Város
Polgármesteri Hivatalában (2330 Dunaharaszti, Fõ
út 152., Vagyongazdálkodás, 5. szoba), munkanapokon
8–12 óra között.

Ajánlattétel határideje: 2007. április 27. 12 óra.
A pályázati kiírás dokumentációjának térítési díja:

bruttó 100 000 Ft.
Információ kérhetõ a következõ telefonszámon: 06 (24)

504-445.
Az elbírálás módja: a kiíró – elõminõsítés nélkül – az

összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyil-
vánítja gyõztesnek.

Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendekhez képest a meg-

lévõ útvonalak és járatszámok bõvítése a lakosság utazási
igényeinek megfelelõen,

– a jármûpark és szolgáltatás infrastruktúrájának szín-
vonala, az üzemeltetés környezeti hatásai,

– a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák és
garanciák (megbízhatóság, pontosság, biztonság, kultu-
ráltság),

– a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-
ségeinek biztosítása,

– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek.

A pályázati anyagok bontásának idõpontja és helye:
2007. május 2. 10 óra, Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Az eredményhirdetés idõpontja és helye: 2007. május
9., szerda 11 óra, Polgármesteri Hivatal Díszterme.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2007. má-
jus 18., péntek.

A szerzõdés idõtartama: max. 8 év.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. jú-

nius 1.

Mezõkövesd Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

– határozatlan idõre szóló –
aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igaz-

gatásszervezõi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
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– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség.

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a vonatkozó jogszabályokban és Mezõkövesd Város

Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ban meghatározott feladatok ellátása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzelést.

Illetmény és egyéb juttatások az 1992. évi XXIII. tör-
vény alapján.

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

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

Az állás a testületi döntést követõen azonnal betölthetõ,
határozatlan idõre szóló kinevezéssel. A munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A pályázatot Tállai András, Mezõkövesd város polgár-
mesteréhez (3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 112.) kell
benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni:
„Aljegyzõi pályázat”.

További információ a következõ telefonszámon kér-
hetõ: 06 (49) 511-500.

Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

gazdasági irodavezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság és büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség,
– fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazga-

tási szakképzettség, és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakügyintézõi szakképzettség,

– költségvetés területén szerzett legalább 5 éves szak-
mai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,

– iskolai végzettséget és képesítést tanúsító okiratot
vagy annak hiteles másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázatokat írásban, lezárt borítékban 2007. március
19-ig kell benyújtani Piliscsaba Polgármesteri Hivatala
mb. jegyzõjéhez. Cím: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u.
1–3., telefon: 06 (26) 575-507, fax: 06 (26) 575-501.

A pályázatok a benyújtási határidõtõl számított 30 na-
pon belül kerülnek elbírálásra.

Bérezés a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény szerint.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetési feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.)

pályázatot hirdet
a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint regionális
szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális

igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
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célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások tel-
jesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-
hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,

– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával megbí-
zott hivatalvezetõ-helyettese (7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal ve-

zetési feladatainak ellátásával megbízott hivatalvezetõ-he-
lyettese a felügyelõség mûködésével kapcsolatos kérdé-
sekben [7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., tel.: 06 (82)
502-600], valamint fogyasztóvédelmi szakmai kérdések-
ben a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és
Szervezési Fõosztálya (1088 Budapest, József krt. 6., tel.:
459-4859), ahol megtekinthetõ az FVF és a területi fel-
ügyelõségek 2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati Prog-
ramja, a 2006. évi tevékenységrõl szóló beszámoló.
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A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetési feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)

pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint regionális

szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének
betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör:
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások tel-
jesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
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zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazga-
tási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával megbízott hi-
vatalvezetõ-helyettese (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig
postára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezeté-

si feladatainak ellátásával megbízott hivatalvezetõ-helyet-
tese a felügyelõség mûködésével kapcsolatos kérdésekben
[6741 Szeged, Rákóczi tér 1., tel.: 06 (62) 562-662], vala-
mint fogyasztóvédelmi szakmai kérdésekben a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és Szervezési Fõosztá-
lya (1088 Budapest, József krt. 6., tel.: 459-4859), ahol
megtekinthetõ az FVF és a területi felügyelõségek 2007.
évi Ellenõrzési és Vizsgálati Programja, a 2006. évi tevé-
kenységrõl szóló beszámoló.

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetési feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(4024 Debrecen, Piac utca 54.)

pályázatot hirdet
az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint regionális
szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör:
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-

adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.
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Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások
teljesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Észak-alföldi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával megbízott
hivatalvezetõ-helyettese (4024 Debrecen, Piac u. 54.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-

rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal ve-

zetõi feladatainak ellátásával megbízott hivatalvezetõ-he-
lyettese a felügyelõség mûködésével kapcsolatos kérdé-
sekben [4024 Debrecen, Piac u. 54., tel.: 06 (52) 507-575],
valamint fogyasztóvédelmi szakmai kérdésekben a Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és Szervezési
Fõosztálya (1088 Budapest, József krt. 6., tel.: 459-4859),
ahol megtekinthetõ az FVF és a területi felügyelõségek
2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati Programja, a 2006. évi
tevékenységrõl szóló beszámoló.

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal vezetõi feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.)

pályázatot hirdet
az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási

Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint
regionális szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör:
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
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célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások
teljesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-
hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,

– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával
megbízott hivatalvezetõ-helyettese (3300 Eger, Kossuth
L. u. 9. sz.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-

vatal vezetési feladatainak ellátásával megbízott hivatal-
vezetõ-helyettese a felügyelõség mûködésével kapcsola-
tos kérdésekben [3300 Eger, Kossuth L. u. 9., tel.: 06 (36)
412-016], valamint fogyasztóvédelmi szakmai kérdések-
ben a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és
Szervezési Fõosztálya (1088 Budapest, József krt. 6.,
tel.: 459-4859), ahol megtekinthetõ az FVF és a területi
felügyelõségek 2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati Prog-
ramja, a 2006. évi tevékenységrõl szóló beszámoló.
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A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõi feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.)

pályázatot hirdet
a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint regionális
szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:

Munkakör: Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális
igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:

– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások tel-
jesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
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zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója
részére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Közép-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával megbí-
zott hivatalvezetõ-helyettese (8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 9.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig
postára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:

– a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetési feladatainak ellátásával megbízott hivatalveze-
tõ-helyettese a felügyelõség mûködésével kapcsolatos
kérdésekben [8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., te-
lefon: 06 (22) 316-321], valamint fogyasztóvédelmi szak-
mai kérdésekben a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
Igazgatási és Szervezési Fõosztálya (1088 Budapest, Jó-
zsef krt. 6., tel: 459-4859), ahol megtekinthetõ az FVF és a
területi felügyelõségek 2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati
Programja, a 2006. évi tevékenységrõl szóló beszámoló.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal vezetõi feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(1056 Budapest-Belváros, Váci utca 62–64.)

pályázatot hirdet
a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási

Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint
regionális szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:

Munkakör:

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.
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Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások tel-
jesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: a Közép-magyarországi Regioná-
lis Közigazgatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával
megbízott hivatalvezetõ-helyettese (1056 Budapest-Bel-
város, Váci utca 62–64.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a

297/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-

vatal vezetési feladatainak ellátásával megbízott hivatal-
vezetõ-helyettese a felügyelõség mûködésével kapcsola-
tos kérdésekben (1056 Budapest-Belváros, Váci utca
62–64.), valamint fogyasztóvédelmi szakmai kérdésekben
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és Szerve-
zési Fõosztálya (1088 Budapest, József krt. 6., tel.:
459-4859), ahol megtekinthetõ az FVF és a területi fel-
ügyelõségek 2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati Prog-
ramja, a 2006. évi tevékenységrõl szóló beszámoló.

A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõi feladatainak ellátásával megbízott

hivatalvezetõ-helyettes
(Gyõr, Árpád út 32.)

pályázatot hirdet
a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelõség mint regionális
szakigazgatási szerv vezetõje álláshelyének

betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör:
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség regionális igazgatója.

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet, az
áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló módosított
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb ága-
zati jogszabályokból adódó feladatok ellátása,

– a felügyelõségek szakmai irányítását a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium felügyeletével látja el, a felügyelõségek tevékenysé-
güket a szociális és munkaügyi miniszter által jóváhagyott
Ellenõrzési és Vizsgálati Program alapján végzik,

– önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított
hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai kö-
vetelmények érvényesülésérõl,

– vezeti a Felügyelõséget, szervezi ellenõrzési és ható-
sági feladatait, a vizsgálati program szerinti ütemterv alap-
ján gondoskodik az országos és regionális vizsgálatok és
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célvizsgálatok teljesítésérõl, meghatározza ezzel össze-
függésben a Felügyelõség munkatervét,

– biztosítja az ügyintézés szakszerûségét és az ügyinté-
zési határidõk betartását,

– munkáltatói jogkört gyakorol a felügyelõség köz-
tisztviselõi, ügykezelõi, munkavállalói felett,

– kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi fel-
tételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét,

– szükség szerint tájékoztatást ad a hivatalvezetõ részé-
re az igazgatási szerv tevékenységérõl,

– beszámol a szakmai irányítást ellátó Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség Fõigazgatójának.

Illetmény:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzatában leír-
taknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat tétele,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– állami fogyasztóvédelmi területen eltöltött eredmé-

nyes gyakorlat,
– az állami fogyasztóvédelem tárgykörében végzett

publikációs, oktatási tevékenység,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia

és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. pontjának
I. besorolású osztálya szerinti felsõfokú végzettség,

– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– a vezetõi megbízású köztisztviselõkkel szemben tá-

masztott képzettségi követelményeknek megfelel, köz-
igazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-
telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a regionális

fogyasztóvédelmi tevékenységbõl adódó új kihívások tel-
jesítésére,

– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatko-
zott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyít-
ványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség delegált tagja is részt vesz. E bi-
zottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója ré-
szére.

– Vezetõi megbízást adni csak annak a személynek le-
het, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Nyugat-dunántúli Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetési feladatainak ellátásával megbí-
zott hivatalvezetõ-helyettese (Gyõr, Árpád út 32.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 20. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

– A pályázati eljárás lefolytatását követõen a regionális
hivatal vezetõje azt a pályázót nevezheti ki, mellyel a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkö-
rében a szociális és munkaügyi miniszter egyetértett, a ki-
író a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

vezetési feladatainak ellátásával megbízott hivatalveze-
tõ-helyettese a felügyelõség mûködésével kapcsolatos
kérdésekben [Gyõr, Árpád út 32., tel.: 06 (96) 514-424],
valamint fogyasztóvédelmi szakmai kérdésekben a Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõség Igazgatási és Szervezési
Fõosztálya (1088 Budapest, József krt. 6., tel.: 459-4859),
ahol megtekinthetõ az FVF és a területi felügyelõségek
2007. évi Ellenõrzési és Vizsgálati Programja, a 2006. évi
tevékenységrõl szóló beszámoló.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
informatikai rendszerszervezõ/projektvezetõ

munkakörre

A pályázó feladata: informatikai projektekhez kapcso-
lódó szervezési/tervezési feladatok ellátása, projektek ön-
álló vezetése az alábbi területeken:

– ágazati ügyviteli, illetve adatfeldolgozó rendszerek
tervezése,

– ERP-rendszer bevezetésének irányítása,
– üzleti intelligenciarendszer bevezetése,
– informatikai szabályzások készítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

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

– rendszerelemzési, tervezési gyakorlat,
– adatbázis-ismeretek,
– projektmódszertanok ismerete, gyakorlati alkalmazása,
– MS Office alkalmazások magas szintû gyakorlati

használata.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– projektvezetõi tapasztalat,
– adattárház jellegû rendszerek tervezésében, fejleszté-

sében, üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

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

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2. I. emelet 170.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat informatikai rendszerszerve-
zõ/projektvezetõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók a miniszter által
kijelölt minisztériumi vezetõkkel személyes konzultáción
vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Hu-
mánpolitikai Fõosztályon személyesen vagy a 06 (1)
472-8272-es telefonszámon.

A pályázati felhívás a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium honlapján (www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Infokommunikációs, E-gazdaság Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elõírásai és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelem-
bevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt
álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes hatás-
körébe tartozó feladatokat. [Az Infokommunikációs,
E-gazdaság Fõosztály feladatait a GKM Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a
GKM honlapján (www.gkm.hu).]

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

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

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (német/francia),
– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat,
– infokommunikáció menedzsmenttel kapcsolatosan a

versenyszférában vagy a közszférában szerzett szakmai ta-
pasztalat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

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

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2. I. emelet 170.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Infokommunikációs,
E-gazdaság Fõosztály fõosztályvezetõi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók a miniszter által
kijelölt minisztériumi vezetõkkel személyes konzultáción
vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Hu-
mánpolitikai Fõosztályon személyesen vagy a 06 (1)
472-8272-es telefonszámon.

A pályázati felhívás a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium honlapján (www.gkm.hu) is megtalálható.

A Magyar Vasúti Hivatal
(1088 Budapest, Múzeum utca 11.)

pályázatot hirdet
vezetõ közgazdász (fõosztályvezetõ) munkakörre

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a Magyar Vasúti Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának elõírásai és a Hivatal elnökének utasításai
figyelembe vételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a ve-

zetése alatt álló Piacelemzõ Fõosztály munkáját, illetve
ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

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

– vezetõi tapasztalat és/vagy közgazdasági tudomá-
nyos fokozat.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú másoddiploma vagy tudományos

fokozat,
– kiemelt EU-munkanyelvek (angol/német/francia) ma-

gas szintû ismerete,
– közigazgatási szakvizsga, illetve az OKV elnöksége

által teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos vezetõi

programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenõrzés lefoly-
tatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: a hivatalos (Bel-
ügyi Közlönyben történõ) megjelenést követõ 20 napon
belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Vasúti Hiva-

tal Elnöki Titkársága részére címezve (1088 Budapest,
Múzeum utca 11.) három példányban kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Magyar Vasúti
Hivatal vezetõ közgazdásza munkakörre.”

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott
pályázók a Magyar Vasúti Hivatal elnökével személyes
konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményérõl az
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elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban ér-
tesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A pályázati felhíváshoz kapcsolódó további informá-

ciókról (a vezetõi program javasolt szerkezete, tartalmi
elemei, stb.) e-mailben az info@vasutihivatal.gov.hu
címen érdeklõdhet.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint
történik. A munkakör a képviselõ-testület döntését köve-
tõen azonnal betölthetõ.

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (ere-

deti példányokat a pályázó személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálója: Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. A képvi-
selõ-testület fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás
eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Békésszentandrás nagyközség
polgármesterének, Hamza Zoltánnak (5561 Békésszent-
andrás, Hõsök tere 1.) címezve kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információt nyújt
Hamza Zoltán polgármester, tel.: 06 (66) 218-344.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– 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 kétévi közigazgatási gyakorlat,
– az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-ban foglalt vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat

vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a polgármesteri hivatal mûködésével

kapcsolatos elképzeléseit.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv., illetve a helyi rendelet sza-
bályai szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának
– határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjele-

néstõl számított 15. nap,
– helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala, Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7., telefon: 06 (66) 523-801, a borítékra
kérjük rávezetni: „Pályázat”.

A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése a benyújtási határidõt követõ
legközelebbi ülésén dönt.
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Budapest-Józsefvárosi Önkormányzat
pályázatot hirdet

lakásügyi osztályvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– jogász vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szak-

képzettség, vagy egyetemi vagy fõiskolai szintû végzett-
ség és középfokú számítástechnikai szakképesítés,

– legalább 1 éves vezetõi gyakorlat.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki
– többéves önkormányzati gyakorlattal,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik.

Az ellátandó feladatok:
A lakásgazdálkodás keretén belül keletkezõ önkor-

mányzati feladatok teljesítésében való közremûködés.
A hatályban lévõ jogszabályok rendelkezéseinek megfele-
lõen javaslatok tétele, elõkészítés és végrehajtás. Közre-
mûködik az 1993. évi LXXVIII. törvényben rögzített fel-
hatalmazás alapján a helyi önkormányzati rendeletek meg-
alkotásánál. A képviselõ-testület SZMSZ-ben meghatáro-
zott szakbizottságai részére elõterjesztést készít, döntésre
javaslatot terjeszt be a bizottságok lakásgazdálkodási és
lakásszerzési, lakásfelújítási támogatás megállapításához
kapcsolódó feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

Elõkészíti a polgármester (alpolgármester) tulajdonosi
jogkörében a feladatkörébe tartozó nyilatkozatokat, meg-
állapodásokat, intézkedéseket. Elõkészíti a jegyzõ önké-
nyes lakáshasználókkal kapcsolatos jogkörében a szüksé-
ges intézkedéseket. Vezeti az elõírt nyilvántartásokat,
illetve adatot szolgáltat a kapcsolódó nyilvántartásokhoz.

A jegyzõ irányításával ellátja az osztály tevékenységi
körébe tartozó önkormányzati és államigazgatási, vala-
mint ellenõrzési feladatokat. Gyakorolja a polgármester és
a jegyzõ által meghatározott körben a kiadmányozási jogot
és gyakorolja a jegyzõ által átruházott egyéb munkáltatói
jogokat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a pályázó legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását,
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

Egyéb tudnivalók: a kinevezés határozatlan idõre szól.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai, és a vonatkozó helyi
rendelet alapján történik. A munkakör betöltésérõl a mun-
káltatói jogkör gyakorlója (a jegyzõ a polgármester egyet-
értésével) dönt.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Személyügyi
Osztály ad a 459-2152-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt

követõ 15 napon belül.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõjé-

nek címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi osztályára (cím: 1082 Buda-
pest, Baross u. 65–67. II. emelet 210., telefon: 459-2153).

Gárdony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

Ellátandó feladat: aljegyzõi feladatok a Ktv. illetve az
Ötv. szerint, egyben ellátja az Igazgatási Iroda vezetését is.

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

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

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább ötévi közigazgatási gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázatok Polgármesteri Hivatalba benyújtásának
határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 15. nap.

A pályázatokat Gárdony Város Önkormányzat polgár-
mesteréhez kell benyújtani lezárt borítékban. Cím: 2483
Gárdony, Szabadság út 20–22. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Aljegyzõi pályázat”.

Az elbírálás határideje: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a testületi döntést követõen azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
informatikus álláshely betöltésére

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

Elõnyben részesül, aki
– társalgási szintû angolnyelv-ismerettel,
– php, mysql ismerettel,
– C/C++ programozási ismerettel rendelkezik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalban webprogramozási,
programozási és rendszeradminisztrációs feladatok ellá-
tása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ
15. napig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Pecöl, Kenéz és Megyehíd községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a megüresedõ körjegyzõi állás betöltésére

A pályázat a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 10. § (11) bekezdése alapján kerül meghirde-
tésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-
nyi egyetemi végzettség,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

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

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
16 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Pecöl község polgár-
mestere, 9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.

Tiszanagyfalu Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, 10. §-a, és a
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) be-
kezdése alapján kerül betöltésre.

Pályázatot nyújthat be, aki:
– rendelkezik igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtu-

dományi doktori képesítéssel, és jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlatot szerzett,
– büntetlen elõéletû, cselekvõképes, magyar állam-

polgár.

A képviselõ-testület nem kíván élni az 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (2), (4) bekezdésben foglalt jogával.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreit,

tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai

elképzeléseit,
– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot az eljárásban

résztvevõk megismerhetik.
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A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint történik. A kinevezés ha-
tározatlan idõre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

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

A pályázatokra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázatokat Kemecsei László polgármesternek

kell címezni, benyújtani. Cím: 4463 Tiszanagyfalu, Kos-
suth u. 43.

A munkakör az elbírálást követõen 2007. április 1-jétõl
betölthetõ.

Újszentiván Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

(6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.)
pályázatot ír ki

Tiszasziget Községi Önkormányzattal
(6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.)

körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– büntetlen elõélet,
– 5 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– jogi szakvizsga,
– jegyzõi gyakorlat.

Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. március 10.
Az állás 2007. április 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai életrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenés-
tõl számított 15 napon belül lehet benyújtani Újszentiván
Község Önkormányzat polgármesteréhez (6754 Újszent-
iván, Felszabadulás u. 7.).

Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

1. A közigazgatási szerv megnevezése: Körjegyzõség
Rádóckölked.

2. a) A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
b) A vezetett szervezeti egység: Körjegyzõség Rádóc-

kölked.

3. Az ellátandó feladatok ismertetése: a hivatal veze-
tése, a körjegyzõ feladat- és hatáskörébe utalt feladatok
ellátása.

4. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– 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 kétéves közigazgatási gyakorlat.

5. Illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájé-
koztatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. sze-
rint biztosítottak.

6. A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, vala-
mint elbírálásának határideje:

A pályázatot zárt borítékban László Zoltán polgármes-
ternek címezve, 9784 Rádóckölked, Fõ utca 92. szám cím-
re kell benyújtani, a pályázati felhívás Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenésétõl számított 15. napig. A pályáza-
tok elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ együttes
testületi ülésen történik. A pályázók az elbírálást követõ 8
napon belül írásbeli értesítést kapnak az eredményrõl.

7. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának mód-
jára vonatkozó tájékoztatás:

A pályázatokról a képviselõ-testületek együttes ülésü-
kön döntenek. A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testü-
letnek minõsített többséggel hozott, egybehangzó döntése
szükséges. A képviselõ-testületek döntésük meghozatala
elõtt a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek megfelelõ
pályázókat meg kívánják hallgatni. A meghallgatás a sze-
mélyes kapcsolatteremtést szolgálja, nem minõsül képes-
ség-, illetve alkalmassági vizsgálatnak. A meghallgatásra
várhatóan a képviselõ-testületek együttes ülésén kerül sor.
Az elbírálás során elõnyt jelent a többéves közigazgatási
vezetõi gyakorlat.
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Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
nem kerül sor.

8. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. május 1.

9. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– kézzel írt szakmai önéletrajz,
– a pályázó képesítését, szakképzettségét igazoló okle-

vele(ke)t vagy annak (azoknak) másolatát (fõiskolai/egye-
tem, szakvizsga/OKV-mentesítést stb.).

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást kérhetõ
László Zoltán polgármestertõl. Cím: 9784 Rádóckölked,
Fõ u. 92. Telefon/fax: 06 (94) 528-003, illetve 06 (30)
564-7823.

Önkormányzati
és területfejlesztési miniszteri

utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2007. (BK 4.) ÖTM

utasítása
a mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb

támogatásával kapcsolatos döntés-elõkészítési
feladatokról

A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támo-
gatásával kapcsolatos döntés-elõkészítési feladatok szabá-
lyozására – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (továb-
biakban: költségvetési törvény) 6. számú mellékletének
3. pontjában foglaltakra – kiadom az alábbi

utasítást :

1. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb tá-
mogatása (a továbbiakban: támogatás) azon települési ön-
kormányzatok részére, amelyek mûködõképessége a költ-
ségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján
igénybe vehetõ támogatások mellett nem biztosítható, to-
vábbá megyei önkormányzatoknak javasolható.

2. A támogatással kapcsolatos döntés megalapozott
elõkészítése érdekében fel kell kérni valamennyi támoga-
tást igénylõ helyi önkormányzatot, hogy a költségvetési
törvény 6. számú mellékletének 3. pontja szerinti „Útmu-
tató” 1–7. mellékleteként megjelölt adatlapok kitöltésével,
továbbá a gazdálkodását, likviditást veszélyeztetõ körül-

ményeket bemutató hivatalos dokumentumok megküldé-
sével mutassa be az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
A szükséges adatlapok kitöltésének hiányában kérelem
miniszteri döntésre nem terjeszthetõ elõ.

3. A támogatás ugyanazon helyi önkormányzat részére
adott költségvetési éven belül csak egyszeri alkalommal
javasolható, kivéve, ha különös méltánylást érdemlõ kö-
rülmény áll fenn.

4. Nem javasolható támogatás azon helyi önkormányzat
részére, amelynél a mûködési hiány a gazdaságtalan fel-
adatszervezésbõl, a mûködési kiadások elismerhetõnél na-
gyobb mértékébõl adódik.

5. A döntés-elõkészítés során kiemelt figyelmet kell for-
dítani:

a) a mûködési célra igénybe vett hitel nagyságára;
b) a feladatellátáshoz képest kiugró a létszám és szemé-

lyi juttatásra;
c) a képviselõ-testület/a közgyûlés, illetve az önkor-

mányzati hivatal személyi és dologi jellegû kiadásainak
indokolatlanul magas mértékére;

d) az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kap-
csolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékû kiadá-
sokra;

e) a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyára;
f) a racionálisabb feladatellátás érdekében tett önkor-

mányzati lépésekre, a közoktatási intézményeinek kihasz-
náltságára;

g) a dologi kiadások tervezésére az esetlegesen jelent-
kezõ új szakfeladatok függvényében;

h) a fennálló tartozások rendezése érdekében a helyi ön-
kormányzat által elvárható intézkedések megtételére.

6. A helyi önkormányzatokat megilletõ támogatás ösz-
szegérõl az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
dönt.

7. A támogatást az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter célhoz, feladathoz is kötheti.

8. Az utasítás 7. pontja szerinti támogatás esetében a
döntésrõl tájékoztató levélben az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter – a konkrét eset körülményeinek fi-
gyelembevételével – határozza meg az elszámolás módját
és határidejét. Ennek hiányában a támogatás elszámolása a
költségvetési beszámoló készítésével egyidejûleg történik.

9. A támogatási kérelmek benyújtása év közben folya-
matos. A döntés-elõkészítés, a döntés meghozatala, vala-
mint a jóváhagyott támogatás adott költségvetési évben
történõ felhasználása érdekében a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságai által felülvizsgált kérelmek Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumba történõ be-
érkezésének utolsó határideje 2007. december 8. napja. Az
ezt követõen beérkezett támogatási kérelmek felülvizsgá-
lat nélkül elutasításra kerülnek.
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10. Az elõirányzat felhasználásáról (a döntésekrõl és a
még rendelkezésre álló elõirányzatról) az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazda-
sági Fõosztálya naprakész nyilvántartást vezet, amely tar-
talmazza a helyi önkormányzat nevét, az igényelt és a
megítélt támogatás összegét.

11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és
2007. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Útmutató
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló

2006. évi CXXVII. törvény
6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott,

a mûködésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása igénylésérõl és felhasználásáról

Budapest, 2007. február

Általános ismertetés

A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támo-
gatását a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú mellékletének
3. pontja szabályozza. E szerint azoknak a települési ön-
kormányzatoknak, melyeknek a mûködõképessége a költ-
ségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján
igénybe vehetõ támogatások mellett nem biztosítható, to-
vábbá a megyei önkormányzatoknak az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter visszatérítendõ, vagy vissza
nem térítendõ támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz
is köthet.

A támogatás kizárólag mûködési kiadásokhoz igényel-
hetõ, az „önhiki” támogatással el nem ismert, az önkor-
mányzatok kötelezõ feladataival összefüggõ kiadásokhoz.
Az igényelhetõ támogatás összege – a rendkívüli és elõre
nem tervezhetõ esetek kivételével – nem haladhatja meg
az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott
mûködési célú éven belüli hitelek összegének „önhiki” tá-
mogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésé-
nél kiemelten figyelembevételre kerül a mûködési célra
igénybevett hitel nagysága.

Nem igényelhetõ támogatás a gazdaságtalan feladat-
szervezésbõl, a mûködési kiadások elismerhetõnél na-
gyobb mértékébõl adódó mûködési forráshiány finanszíro-
zásához. Így – többek között – nem támogatható:

– a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi
juttatás,

– külön is a képviselõ-testület/közgyûlés, illetve az ön-
kormányzati hivatal személyi és dologi jellegû kiadásai-
nak indokolatlan mértéke, valamint

– az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kap-
csolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékû kiadá-
sok.

A támogatási kérelem elkészítése, az adatlapok
kitöltése és benyújtása

A támogatást igénylõ önkormányzat rövid szöveges
– az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek cím-
zett – kérelmet készít, melyben a jogszabályhelyre való hi-
vatkozás mellett tömören, lényegre törõen kifejti azon
okokat, melyek indokolják a kérelem elõterjesztését. Lé-
nyeges eleme a kérelemnek az igényelt támogatási összeg
megjelölése. Az önkormányzat a kérelmében foglaltakat
egyrészt a rendelkezésére bocsátott adatlapok, másrészt
egyéb dokumentumok, okiratok (pl. bírósági végzés,
ítélet, adóhatóság határozata, hitelszerzõdés, folyószám-
la-kivonat stb.) csatolásával bizonyítja.

Hasonlóan az elmúlt évek szabályozásához 2007. évben
sincs a kérelmek elõterjesztésére vonatkozóan elõírt határ-
idõ, tehát azok év közben folyamatosan benyújthatók.
A döntés-elõkészítés, a döntés meghozatala, valamint a jó-
váhagyott támogatás adott költségvetési évben történõ fel-
használása érdekében azonban szükséges végsõ határidõ
kitûzése. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai
által felülvizsgált kérelmek Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumba történõ beérkezésének utolsó ha-
tárideje 2007. december 8. napja. Az ezt követõen beérke-
zett kérelmek felülvizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a mû-
ködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának
igénylése a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai
(továbbiakban: Igazgatóság) útján történik. A döntés alap-
jául szolgáló adatlapokat az Igazgatóság bocsátja az ön-
kormányzatok rendelkezésére. Ennek megfelelõen az ön-
kormányzat a fentiek figyelembevételével elkészített, a
polgármester és a jegyzõ által aláírt kérelmet, illetve adat-
lapokat 2 példányban, postai úton, tértivevényes formában
megküldi, vagy személyesen, átvételi elismervény ellené-
ben átadja az Igazgatóság részére. Az Igazgatóság a beér-
kezett kérelmeket nyilvántartásba veszi és az Áht. fenti
szabálya szerint jár el: „[…] A kincstár – a támogatásról
szóló jogszabály, illetve tájékoztató alapulvételével – a
rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve
helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi szempontból
megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén, jog-
szabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésével hi-
ánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot.
Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz ele-
get, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, a kincstár a támo-
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gatási igényt nem továbbítja az elbírálásra jogosult szerv-
nek és errõl értesíti az önkormányzatot.”

Tekintettel arra, hogy a támogatás igényléséhez rend-
szeresített adatlapok olyan adatokat is tartalmaznak – így
például a köztisztviselõi illetményalap összegét –, ame-
lyek az önkormányzat költségvetési rendelete alapján el-
lenõrizhetõk, így a költségvetési rendelet, vagy hitelesített
másolatának csatolása is szükséges.

Az egyes adatlapok kitöltésére vonatkozóan az alábbi
fontos szabályok betartása szükséges, ezáltal is biztosítva
a gyors és pontos döntés-elõkészítést. (A gyakorlati ta-
pasztalatok alapján a legsûrûbben elõforduló problémákra
hívjuk fel a figyelmet.)

A döntés alapjául szolgáló adatlapok a 2007. évi
„B) Önkormányzati költségvetés” és a 2006. évi „B) Ön-
kormányzati költségvetési beszámoló” (ennek hiányában
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 144. § (1) bekezdésében elõírt
11. számú, „Költségvetési jelentés” elnevezésû melléklet,
(továbbiakban 11. számú melléklet) adatait tartalmazzák,
így a 2007. évre szóló költségvetési rendelet és a 2006. évi
gazdálkodásról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
szükséges a támogatás igényléséhez.

Az útmutató és az adatlap-garnitúra az Igazgatósá-
gok útján igényelhetõ, vagy az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium Internetes honlapjáról
(http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index) is letölthetõ.

Az adatlapok egyik tartalmi követelménye, hogy a ki-
töltés elvégzését követõen az egyes táblázatok megfelelõ
adatai, továbbá a 2007. évi „B) Önkormányzati költségve-
tés” és a 2006. évi „B) Önkormányzati költségvetési be-
számoló” (illetve a 11. számú melléklet) között az egyezõ-
ség biztosított legyen.

Valamennyi adatlap szükségszerû formai kellékei:
– polgármester és a jegyzõ aláírása,
– keltezés,
– az önkormányzat pecsétjével történõ ellátás.

Mindezen formai követelmények betartásával egyértel-
mû a felelõsségvállalás az önkormányzat részérõl, hogy a
táblázatok a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmazzák,
és aktuális képet mutatnak a település pénzügyi-gazdasági
helyzetérõl. Szintén fontos szabály, hogy valamennyi

adatlapot teljes egészében ki kell tölteni, ahol nincs adat,
ott azt egyértelmûen jelezni kell.

Az 1. számú mellékletet valamennyi hónapra vonatko-
zóan kell kitölteni úgy, hogy minden oszlopban csak az
adott hónap adatai szerepeljenek. Azon hónapok tekinteté-
ben, amelyek esetében már rendelkeznek tényleges teljesí-
tési adatokkal, ott azokat kell feltüntetni, a következõ hó-
napok oszlopaiban és soraiban pedig a várható adatokat.
A tényadatok ellenõrzése érdekében az idõközi mérlegje-
lentések csatolása szükséges. Lényeges, hogy az összesí-
téskor figyelembe kell venni az oszlopok fejrovatában sze-

replõ képleteket, így biztosítható, hogy az adatlap második
oldalának teljesítési oszlopában a teljes költségvetési évre
vonatkozó adatok szerepeljenek.

A 2. számú melléklet megegyezik az önhiki támogatás
igénylésekor használt 2/1. és 2/2. számú mellékletek tar-
talmával.

A 3. számú mellékletben kell felsorolni az önkormány-
zat mûködési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban.
A táblázat a leggyakrabban elõforduló szakfeladatokat tar-
talmazza, így azt a kitöltõ önkormányzatnak kell „testre
szabnia”, mely azt jelenti, hogy a táblázatból hiányzó fel-
adatok kiegészítésként külön – azonos szerkezetben – kell
bemutatni és csatolni az eredeti táblázat-garnitúrához. Ha
valamely szakfeladat esetében egyéb kiadások is jelent-
keznek úgy azt szintén fel kell tüntetni. Fontos, hogy az
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási
tevékenysége szakfeladat esetében a képviselõk tisztelet-
díját tartalmazó sor is minden esetben kitöltésre kerüljön.
Külön ki kell hangsúlyozni a növekedési dinamika kiszá-

mításának szükségességét. Amennyiben a feladatellátás-
hoz képest kiugró a létszám és személyi juttatás, vagy a
képviselõ-testület/közgyûlés, illetve az önkormányzati hi-
vatal személyi és dologi jellegû kiadásainak indokolatlan a
mértéke, az eltéréseket minden esetben külön indokolni
szükséges. (A személyi juttatások összege a 2006. évi be-
számoló tényadataihoz képest nem növekedhet, a dologi
kiadások 8–10%-os növekedése elismerhetõ.)

4. számú melléklet:

Az 1. pontba kell beírni a képviselõ-testület által az
adott évre a költségvetési rendeletben jóváhagyott köz-
tisztviselõi illetményalap összegét.

A 3. pontban az önkormányzatnál folyamatban lévõ be-
ruházásokat kell feltüntetni. A következõ, 4. pontban pe-
dig azon beruházásokat kell felsorolni, melyek adott költ-
ségvetési évben valósultak meg, a kérelem kitöltésének
idõpontjában már befejezett beruházásnak minõsülnek.

A 6. pontban az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévõ helyi önkormányzatok támogatása címen (költ-
ségvetési törvény 6. számú melléklet 1. pontja) a tárgyév-
ben – I. és II. ütemben – igényelt és jóváhagyott összeget
kell beírni.

A 7/a. pontban a mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. számú mellék-
let 3. pontja) címen az elõzõ évi igényt és az ebbõl jóváha-
gyott támogatást kell feltüntetni.

A 7/b. pontban a tárgyévi támogatási igény és annak rö-
vid, szöveges indokolását kell bemutatni. A kérelmek fel-
dolgozása és a döntési javaslat kialakítása szempontjából
kiemelkedõ fontosságú a tárgyévi igény pontos megjelö-
lése, e nélkül nem lehet értelmezni az önkormányzat kérel-
mét.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2007. évi költségvetési
törvény pontos szabályozást tartalmaz az igényelhetõ tá-
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mogatás nagyságára, céljára vonatkozóan. Az igényelhetõ
támogatás összege – a rendkívüli és elõre nem tervezhetõ
esetek kivételével – nem haladhatja meg az önkormányzat
költségvetési rendeletében elfogadott mûködési célú éven
belüli hitelek összegének „önhiki” támogatással csökken-
tett összegét.

Fontos és kihangsúlyozandó, hogy az utolsó, 8. pontban
szereplõ kérdésre is válaszolni kell. Az egységes értelme-
zés érdekében az alábbiakban leírtakat kell figyelembe
venni a kérdés megválaszolásakor. A válasz attól függ,
hogy az önkormányzat gazdálkodásában a korábban ho-
zott és végrehajtott, nem megfelelõen átgondolt döntés
vagy döntések okozta pénzügyi kötelezettségek teljesíté-
sét, orvoslását követõen rendelkezik-e megfelelõ forrással
a mûködõképesség további fenntartásához.

Az 5. számú melléklet szerkezete azonos az önhiki tá-
mogatás igénylésekor használt 1. számú melléklettel. Az
adatlapok (2. számú és 5. számú) kitöltését az Igazgatósá-
gok nyilvántartásaikban rendelkezésre álló adatok „gépi
leválogatásával” segíthetik.

A kitöltött, a polgármester és jegyzõ által aláírt és lepe-
csételt adatlapokat, továbbá a kérelemhez csatolt egyéb
dokumentumokat, okiratokat az önkormányzat 2 példány-
ban postai úton tértivevényes küldeményként továbbítja,
vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében átadja
az Igazgatóság részére.

A közoktatási intézmények kihasználtságára, a racioná-
lisabb intézményrendszer kialakítására a döntés-elõkészí-
tés során kiemelt figyelmet fordítunk, ezért ezen informá-
ciók bemutatása külön – 6. számú – mellékletben törté-
nik. A kihasználtság meghatározása az „önhiki” támoga-
tásnál használt számítási móddal azonos.

A 2007. évi költségvetés szabályozza azt is, hogy nem
lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszerve-
zésbõl, a mûködési kiadások elismerhetõnél nagyobb mér-
tékébõl adódó mûködési forráshiány finanszírozásához.
Így – többek között – az önként vállalt feladatok és/vagy
az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támoga-
tásértékû kiadások sem támogathatók. Ezért a 7. számú
mellékletben az önkormányzat önként vállalt feladatait
kell tételesen felsorolni a feladatellátáshoz átadott pénz-
eszközök és a támogatásértékû kiadások összegének fel-
tüntetésével.

A 2007. évi költségvetési törvény a támogatás céljának
pontosabb meghatározását tartalmazza, így a támogatás
megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a mûkö-
dési célra igénybe vett hitel nagysága. Ehhez külön is fon-
tos a mûködési célú hitelek dokumentálása:

– folyószámla-hitelkeret esetében szükséges a hitel-
szerzõdés, illetve annak kihasználtságát igazoló bank-
számlakivonat;

– rövid lejáratú hitel esetében a hitelszerzõdés csato-
lása szükséges.

Az Igazgatóság feladata
a beérkezett kérelmekkel kapcsolatosan

Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdésében fog-
laltak szerint „[…]- a támogatásról szóló jogszabály, illet-
ve tájékoztató alapulvételével – a rendelkezésére álló ira-
tok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján
szabályszerûségi szempontból megvizsgálja a támogatási
igényt, és szükség esetén, jogszabályban meghatározott
rövid határidõ kitûzésével hiánypótlásra, módosításra hív-
ja fel az önkormányzatot. Amennyiben az önkormányzat a
felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesí-
ti azt, a kincstár a támogatási igényt nem továbbítja az elbí-
rálásra jogosult szervnek és errõl értesíti az önkormány-
zatot.”

A fenti szabály alapján az Igazgatóság áttekinti:
– az önkormányzat költségvetési rendelete alapján a

tárgyévre megállapított köztisztviselõi illetményalap
összegét;

– az önkormányzat tartósan – 3 hónapra, illetve ennél
hosszabb idõre – lekötött bankbetéteinek összegét, továb-
bá azt, hogy ebbõl mennyi a felhalmozási célú;

– az önkormányzatnál folyamatban lévõ és a tárgyév-
ben megvalósult beruházásokat, azok összköltségét, a
megvalósításhoz biztosított támogatások és egyéb forrá-
sok mértékét (cél, címzett támogatás, decentralizált támo-
gatások, EU források, hitel, lakossági hozzájárulás stb.),
továbbá a folyamatban lévõ beruházások várható befeje-
zési idõpontját;

– az önkormányzat hosszú lejáratú és tárgyévi rövid le-
járatú kötelezettségeinek okát és összegét;

– az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi
önkormányzatokat megilletõ – tárgyévi – támogatási igé-
nyét és a jóváhagyott támogatás összegét (megbontva és
külön feltüntetve az I. és II. ütemet);

– a mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támoga-
tása címen a tárgyévet megelõzõ évben igényelt és az oda-
ítélt támogatás összegét;

– az önkormányzat likviditási tervét;
– amennyiben az önkormányzat költségvetési rendelete

és a 2006. évi beszámolója tartalmazza az önként vállalt
feladatokat és az azokhoz kapcsolódó átadott pénzeszkö-
zöket és támogatásértékû kiadásokat úgy azt is ellenõrizni
szükséges, amennyiben nem úgy a polgármester aláírásá-
val hitelesíti a 7. számú mellékletben feltüntetett adatokat.

A szabályszerûségi vizsgálat keretében az Igazgatóság
vizsgálja, hogy a kérelemhez hiánytalanul csatolták-e:

– a hitelesített (polgármester és jegyzõ által aláírt és le-
pecsételt) 1…7. számú mellékleteket;
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– az önkormányzat képviselõ-testülete által 2007. évre
elfogadott költségvetési rendeletet, illetve annak hitelesí-
tett másolatát, I. féléves beszámolóját, illetve az idõközi
mérlegjelentést (negyedéves, háromnegyedéves);

– a gazdálkodást, a likviditást veszélyeztetõ körülmé-
nyeket bemutató és igazoló hivatalos dokumentumokat
(bírói végzés/ítélet, banki igazolás, hitelszerzõdés hitelesí-
tett másolata stb.).

Az Igazgatóság abban az esetben kérheti a kérelem mó-
dosítását, illetve hiánypótlást, amennyiben az önkormány-
zat által benyújtott kérelem, illetve az általa kitöltött adat-
lapok és a költségvetési információs füzet, illetve a beszá-
moló (illetve a 11. számú melléklet) adatai között eltérést
tapasztal, továbbá, ha az önkormányzat az elõírt mellékle-
teket és egyéb – a kérelmében foglaltak bizonyítására
szolgáló – dokumentumokat hiánytalanul nem csatolta.

A helyszíni vizsgálat

Az Áht. 64/B. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság a
támogatások igénylésének szabályszerûségét a rendelke-
zésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve
helyszíni vizsgálat során a támogatás elszámolásának be-
nyújtásáig megvizsgálhatja. A vizsgálat eredményérõl az
Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott tartalmú
jegyzõkönyvet vesz fel, amelyben szükség esetén javasol-
ja a helyi önkormányzatnak, hogy a támogatásról, illetve
annak egy részérõl mondjon le. Amennyiben az önkor-
mányzat a jegyzõkönyvbe foglalt javaslatnak 15 napon be-
lül nem tesz eleget, és az év végi elszámolás során a jegy-
zõkönyvben szereplõ jogcímen visszafizetési kötelezett-
sége keletkezik, a visszafizetendõ összeg, de legfeljebb a
jegyzõkönyvben feltüntetett különbözet után a helyi
önkormányzat – az egyéb jogkövetkezményeken felül –
kiegészítõ kamatot fizet. A kiegészítõ kamat mértéke a
jegybanki alapkamat ötven százaléka.

Az Igazgatóság által végzett helyszíni vizsgálat az ön-
kormányzat kérelmében foglaltak valóságtartalmának
vizsgálata, ehhez kapcsolódóan a költségvetési informá-
ciós füzet, a költségvetési beszámoló (illetve a 11. számú
melléklet), a rendkívüli, elõre nem látható körülményt iga-
zoló dokumentumok, továbbá e körülmény és a likviditási
helyzet romlása közötti ok-okozati összefüggés vizsgálat.

Amennyiben az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter a támogatást célhoz, illetve feladathoz kötötten ál-
lapította meg, úgy a támogatás rendeltetésszerû felhaszná-
lásáról, illetve a cél megvalósulásáról, a feladat ellátásáról
helyszíni vizsgálat során lehet meggyõzõdni.

A besorolás szerinti illetmény megállapításának vizsgá-
lata.

A személyi juttatásokat megalapozó dokumentumok
vizsgálata.

Az Igazgatóság valamennyi beérkezett és szabályszerû-
ségi szempontból megfelelõ kérelem egy példányát mel-
lékleteivel együtt – csatolva az általa készített véleményt
is – továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium részére. Az Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztériumban történõ feldolgozás során szükségessé
váló számszaki egyeztetés érdekében a másik példányt
irattárba helyezi. A hiánypótlás, módosítás elmulasztása,
illetve ezek nem megfelelõ módon történõ teljesítése miatt
elutasított kérelmekrõl értesíti az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztériumot. A kérelmek és mellékleteik
továbbítása folyamatosan történik. Az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz 2007. december 8-a
után beérkezett igények felülvizsgálat nélkül elutasításra
kerülnek.

A támogatási kérelmek feldolgozása
és a döntés-elõkészítés

A Belügyi Közlöny 2007. évi 4. számában jelent meg a
mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatá-
sával kapcsolatos döntés-elõkészítési feladatokról szóló
4/2007. (BK 4.) ÖTM utasítás, mely a döntés-elõkészítõre
nézve kötelezõ érvényû.

Ezen utasítás szerint a mûködésképtelen helyi önkor-
mányzatok egyéb támogatása elõirányzat felhasználásával
kapcsolatos döntés-elõkészítõ munka során az alábbi kö-
vetelmények szerint kell eljárni:

1. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb tá-
mogatása (a továbbiakban: támogatás) azon települési ön-
kormányzatok részére, amelyek mûködõképessége a költ-
ségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján
igénybe vehetõ támogatások mellett nem biztosítható,
továbbá megyei önkormányzatoknak javasolható.

2. A támogatással kapcsolatos döntés megalapozott elõ-
készítése érdekében fel kell kérni valamennyi támogatást
igénylõ helyi önkormányzatot, hogy a költségvetési tör-
vény 6. számú mellékletének 3. pontja szerinti „Útmutató”
1–7. mellékleteként megjelölt adatlapok kitöltésével, to-
vábbá a gazdálkodását, likviditást veszélyeztetõ körülmé-
nyeket bemutató hivatalos dokumentumok megküldésével
mutassa be az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A szük-
séges adatlapok kitöltésének hiányában kérelem minisz-
teri döntésre nem terjeszthetõ elõ.

3. A támogatás ugyanazon helyi önkormányzat részére
adott költségvetési éven belül csak egyszeri alkalommal
javasolható, kivéve, ha különös méltánylást érdemlõ kö-
rülmény áll fenn.

4. Nem javasolható támogatás azon helyi önkormányzat
részére, amelynél a mûködési hiány a gazdaságtalan fel-
adatszervezésbõl, a mûködési kiadások elismerhetõnél na-
gyobb mértékébõl adódik.
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5. A döntés-elõkészítés során kiemelt figyelmet kell for-
dítani:

a) a mûködési célra igénybe vett hitel nagyságára;
b) a feladatellátáshoz képest kiugró a létszám és szemé-

lyi juttatásra;
c) a képviselõ-testület/a közgyûlés, illetve az önkor-

mányzati hivatal személyi és dologi jellegû kiadásainak
indokolatlanul magas mértékére;

d) az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kap-
csolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékû kiadá-
sokra;

e) a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyára;
f) a racionálisabb feladatellátás érdekében tett önkor-

mányzati lépésekre, a közoktatási intézményeinek kihasz-
náltságára;

g) a dologi kiadások tervezésére az esetlegesen jelent-
kezõ új szakfeladatok függvényében;

h) a fennálló tartozások rendezése érdekében a helyi ön-
kormányzat által elvárható intézkedések megtételére.

6. A helyi önkormányzatokat megilletõ támogatás
összegérõl az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
dönt.

7. A támogatást az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter célhoz, feladathoz is kötheti.

8. Az utasítás 7. pontja szerinti támogatás esetében a
döntésrõl tájékoztató levélben az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter – a konkrét eset körülményeinek fi-
gyelembevételével – határozza meg az elszámolás módját
és határidejét. Ennek hiányában a támogatás elszámolása a
költségvetési beszámoló készítésével egyidejûleg történik.

9. A támogatási kérelmek benyújtása év közben folya-
matos. A döntés-elõkészítés, a döntés meghozatala, vala-
mint a jóváhagyott támogatás adott költségvetési évben
történõ felhasználása érdekében a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságai által felülvizsgált kérelmek Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumba történõ be-
érkezésének utolsó határideje 2007. december 8. napja. Az
ezt követõen beérkezett támogatási kérelmek felülvizsgá-
lat nélkül elutasításra kerülnek.

10. Az elõirányzat felhasználásáról (a döntésekrõl és a
még rendelkezésre álló elõirányzatról) az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazda-
sági Fõosztálya naprakész nyilvántartást vezet, amely tar-
talmazza a helyi önkormányzat nevét, az igényelt és a
megítélt támogatás összegét.

11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és
2007. december 31-én hatályát veszti.

A támogatási kérelmek, illetve az önkormányzat által
kitöltött adatlapok nyilvántartásba vételét és felülvizsgála-
tát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
szakfõosztálya azok beérkezését követõen elvégzi, majd
elkészíti a szakmai szempontok szerint kialakított támoga-
tási javaslatát. Szükség esetén egyeztet az Igazgatósággal,
illetve az érintett önkormányzattal.

Finanszírozás

Az Önkormányzati Gazdasági Fõosztály által elkészí-
tett elõterjesztés alapján az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter dönt az egyes önkormányzatok támoga-
tásáról. A jóváhagyott támogatás folyósítására a döntést
követõen soron kívül, egy összegben kerül sor.

Elszámolás

Az önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és a végrehajtására készített, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján az éves költségvetési be-
számolóban teljesítik az elszámolásra vonatkozó kötele-
zettségüket.

Célhoz, illetve feladathoz kötött támogatás elszámolá-
sára a fenti rendelkezéseken túlmenõen az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter által elõírtak is irányadónak
tekintendõk.
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1. sz. melléklet

Önkormányzat neve: …………………………………
Megye: ………………………………………………

Ezer Ft

No. Megnevezés
2006. évi költségve-
tési beszámoló sze-

rinti tényadatok

2007. évi eredeti
elõirányzat I. negyedév Április Május Június

Elsõ félév összesen
a féléves

beszámoló alapján

Teljesítés
%

1 2 3 4 5 6 7=3+...+6 8

BEVÉTELEK
1 Intézményi mûködési bevételek
2 Önkormányzat sajátos mûködési bevétele

– ebbõl helyi adó
– magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a,
kommunális adó 100%-a

3 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása

– ebbõl felhalmozási
5 Átvett pénzeszközök, tám. értékû bevételek

– ebbõl mûködésre
– ebbõl fejlesztésre

6 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
– ebbõl kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
– ebbõl kötelezettséggel terhelt mûködési célra

7 1+...6 bevétel együtt
8 Finanszírozási mûveletek (hitel...)

– ebbõl mûködési célú hitel
– ebbõl felhalmozási célú hitel
– ebbõl függõ bevétel

9 (7+8) összes bevétel

KIADÁSOK
10 Személyi juttatás
11 Munkaadókat terhelõ járulék
12 Dologi kiadás
13 Szociális kiadás
14 Egyéb mûködési célú kiadás
15 10+...14 = mûködési kiadások
16 Felújítás
17 Beruházás
18 16+17 = felhalmozási kiadás
19 15+18 = kiadások együtt
20 Finanszírozási mûveletek (hiteltörlesztés...)

– ebbõl mûködési célú hiteltörlesztés
– ebbõl felhalmozási célú hiteltörlesztés
– ebbõl függõ kiadás

21 (19+20 ) összes kiadások
22 7-19 eltérése (+/-)
23 9-21 eltérése (+/-)
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Önkormányzat neve: …………………………………
Megye: ………………………………………………

Ezer Ft

No. Megnevezés 2007. évi módosí-
tott elõirányzat Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Teljesítés %

9 10 11 12 13 14 15 16=7+
(10+...+15) 17

BEVÉTELEK
1 Intézményi mûködési bevételek
2 Önkormányzat sajátos mûködési bevétele

– ebbõl helyi adó
– magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó
20%-a, kommunális adó 100%-a

3 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása

– ebbõl felhalmozási
5 Átvett pénzeszközök, tám. értékû bevételek

– ebbõl mûködésre
– ebbõl fejlesztésre

6 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
– ebbõl kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
– ebbõl kötelezettséggel terhelt mûködési célra

7 1+...6 bevétel együtt
8 Finanszírozási mûveletek (hitel...)

– ebbõl mûködési célú hitel
– ebbõl felhalmozási célú hitel
– ebbõl függõ bevétel

9 (7+8) összes bevétel

KIADÁSOK
10 Személyi juttatás
11 Munkaadókat terhelõ járulék
12 Dologi kiadás
13 Szociális kiadás
14 Egyéb mûködési célú kiadás
15 10+...14 = mûködési kiadások
16 Felújítás
17 Beruházás
18 16+17 = felhalmozási kiadás
19 15+18 = kiadások együtt
20 Finanszírozási mûveletek (hiteltörlesztés...)

– ebbõl mûködési célú hiteltörlesztés
– ebbõl felhalmozási célú hiteltörlesztés
– ebbõl függõ kiadás

21 (19+20 ) összes kiadások
22 7-19 eltérése (+/-)
23 9-21 eltérése (+/-)

Dátum: ……………………………………
P. H.

…………………………………………… ……………………………………………
polgármester jegyzõ
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2. sz. melléklet

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek

No. B E V É T E L E K
2005. évi

költségvetési
beszámoló adata

2006. évi
költségvetési

beszámoló adata

2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

1. Támogatások (2+...+8)
2. – Címzett és céltámogatás
3. – Leghátrányosabb helyzetû kistérs. felzárkóztat. támogatása
4. – Fejlesztési és vis maior támogatás
5. ebbõl: mûködési c. vis maior tám.
6. – Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
7. – Központosított támogatásokból felhalm. célú
8. – Egyéb tám. felhalm. célú
9. Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása

10. Lakáshoz jutás támogatása
11. Megyei önk. SZJA bev-bõl felhalm-i célú (22%)
12. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékû bev.
13. ebbõl: felh-i c. fordított szakképzési támogatás
14. Magánszemélyek kommunális adója
15. Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a
16. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
17. ebbõl: önkorm. lakásértékesítés bevétele
18. Államháztartáson kívülrõl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata
19. Elõzõ évi maradv., eredm. felhalmozási része
20. ebbõl: – 2005. és 2006. évi vis maiorés közp. tám. maradványa
21. – lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege
22. Felhalmozási ÁFA visszatérülés
23. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
24. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)
25. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás
26. Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételbõl lekötött)
27. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+9+10+11+12+14+15+16+18+19+22…+26)
28. ebbõl: mûködési célú kiadások finanszírozása

Elõzõ évek fel nem használt maradv., eredménye

No. K I A D Á S O K
2005. évi

költségvetési
beszámoló adata

2006. évi
költségvetési

beszámoló adata

2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosított
elõirányzat

29. Felújítások (ÁFA-val együtt)
30. ebbõl: – szakképzési tám-ból megvalósított felújítás
31. – közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.
32. Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)
33. ebbõl: – szakképzési tám-ból megvalósított beruházás
34. – közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.
35. Pénzügyi befektetések kiadásai
36. Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékû kiadás
37. ebbõl: – lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel
38. – közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás
39. Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.
40. Felhalmozási célú hitelek kamata
41. Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése
42. Értékpapírok
43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.
44. Felhalmozási célú tartalék
45. Saját rezsis beruházás kiadásai
46. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+32+35+36+39+…+45)
47. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások

Dátum: …………………… ……………………………………
P. H. kitöltést végezte

…………………………………… ……………………………………
polgármester jegyzõ
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3. sz. melléklet

Mûködési kiadások alakulása szakfeladatonként

adatok ezer forintban

2006. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosítátott
elõirányzat

Változás
%

(2007 eredeti ei./2006)

1. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

2. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

3. 55233-4 Kollégimi intézményi közétkeztetés

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök

4. 63120 Közutak – hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

– Dologi kiadás

5. 75115-3 Önkormányzati és többcélú kist. társ. igazgatási tev.

Létszám:
– Személyi juttatás

ebbõl: képviselõk tiszteletdíja
– Munkaadót terhelõ járulék

ebbõl: tiszteletdíj utáni
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
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2006. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosítátott
elõirányzat

Változás
%

(2007 eredeti ei./2006)

6. 75116-4 Települési és területi önkorm. igazgatási tev.

– Dologi kiadás

7. 75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás:

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

8. 75186-7 Köztemetõ-fenntartási feladatok

– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
Összesen:

9. 75187-8 Közvilágítási feladatok

– Dologi kiadás

10. 75192-2 Önkormányzatok, valamint többe. kist. társ. elszámolásai

– Orvosi ügyelet támogatása
– Egyéb…
Összesen:

11. 80111-5 Óvodai nevelés

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

12. 80112-6 Saj. nev. igényû gyerm. óvodai nevelése

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
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13. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerû oktatás

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

14. 80122-5 Saj. nev. i. tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

15. 80131-3 Alapfokú mûvészeti oktatás

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

16. 85121-9 Háziorvosi vizsgálat

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

17. 85129-7 Védõnõi szolgálat

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
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18. 85323-3 Házi segítségnyújtás

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

19. 85325-5 Szociális étkeztetés

– Dologi kiadás

20. 85326-6 Nappali szociális ellátás

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

21. 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

– Idõskorúak járadéka
– Ápolási díj
– Rendszeres lakásfenntartási támogatás
– Rendszeres szociális segély
– Adósságcsökkentési támogatás
– Egyéb
Összesen:

22. 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

– Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
– Nevelési segély
– Egyéb

23. 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások

– Eseti lakásfenntartási támogatás
– Átmeneti segély
– Temetési segély
– Közgyógy-igazolványok utáni befizetés
– Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
– Egyéb eseti segélyezési formák
Összesen:
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24. 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

– Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
– Egyéb

25. 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztiszt. tev.

– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

26. 92181-5 Mûvelõdési központok, házak tevékenysége

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

27. 92312-7 Közmûvelõdési, könyvtári tevékenység

Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

28. Céltartalék

Ebbõl:
– Államháztartási tartalék

29. Mûködési célú hitel kamata

30. Mûködési célú hitel visszafizetés

Ebbõl:
– Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség*
– A forráshiány összege került mûködési hitelként
megtervezésre

31. Függõ, átfutó kiadások

Létszám összesen:

Mûködési célú kiadások összesen:

* Kérjük megjelölni, hogy milyen típusú mûködési hitelrõl van szó!
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Felhalmozási célú kiadások

2006. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2007. évi
eredeti

elõirányzat

2007. évi
módosítátott
elõirányzat

Változás
%

(2007 eredeti ei./2006)

1. Beruházási kiadások finanszírozása
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
3. Felhalmozási célú hitel kamata

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Mûködési és felhalmozási célú kiadások
összesen:

A táblázat kitöltését végezte: …………………………………………… tel.: ……………………………
(olvasható név) (körzetszámmal)

Dátum: ………………………………………
P. H.

……………………………………………… ………………………………………
polgármester jegyzõ

4. sz. melléklet

Önkormányzat neve: ..................................................
Megye: ....................................
Lakosok száma (tárgyév január 1.) ....................... fõ

1. Köztisztviselõi illetményalap összege: ………………… Ft

2. a) 3 hónapra vagy ennél hosszabb idõre lekötött tartós bankbetét összege: ………………… E Ft
b) ebbõl felhalmozási célú: ………………… E Ft

3. Az önkormányzatnál folyamatban lévõ beruházások:
a) megnevezése és beruházási összköltsége:
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft

b) megvalósítása milyen forrásokból történik (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel, lakossági
hozzájárulás stb.)?*

………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft

c) várható befejezés idõpontja:
……………………………………………………………

* Beruházásonként külön szükséges a forrásokat bemutatni, jelölve az egyes források összegét.
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4. Az önkormányzatnál tárgyévben megvalósult beruházások
a) megnevezése és beruházási összköltsége:
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
b) megvalósítása milyen forrásokból történt (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel, lakossági

hozzájárulás stb.)?*
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
………………………………………………………………………… ………………… E Ft
c) beruházás kezdõ éve : ………………………………………………………
d) befejezés idõpontja: …………………………………………………………

5. Az önkormányzatnak van-e évek óta fennálló tartozása, (röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a
tárgyévet terhelõ fizetési kötelezettséget):

............................................................................…...............................................................

............................................................................…...............................................................

............................................................................…...............................................................

............................................................................…...............................................................

6. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatása (költségvetési törvény 6. sz.
melléklet 1. pont)

tárgyévi igénye I. ütem: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft
tárgyévi igénye II. ütem: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft

7.
a) A mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 3. pont)
elõzõ évi igénye: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft
b) A támogatási igény megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthetõ a szöveges kérelemre

való hivatkozással):
tárgyévi igénye: ………………… E Ft
............................................................................….............................................................…
............................................................................….............................................................…
............................................................................….............................................................…
............................................................................….............................................................…
............................................................................….............................................................…

8. A mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény jóváhagyása esetén – a gazdálkodást veszé-
lyeztetõ kötelezettség(ek) megszüntetését követõen – az önkormányzat mûködõképessége **

– véglegesen biztosítható
– átmenetileg állítható helyre.

……………………, 2007. …………………
P. H.

……………………………………………… ………………………………………
polgármester jegyzõ

* Beruházásonként külön szükséges a forrásokat bemutatni, jelölve az egyes források összegét.
** A megfelelõ válasz aláhúzandó, a válasz adott költségvetési évre vonatkozik.
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5. sz. melléklet

Bevételek és kiadások teljesítése és elõirányzata
adatok ezer forintban

No.
B E V É T E L E K 2005.

évi tény
2006.

évi tény
2007.

évi terv
No.

K I A D Á S O K 2005.
évi tény

2006.
évi tény

2007.
évi terv

2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5.

1. Intézményi mûködési bevételek 29. Mûködési kiadások

2. ebbõl: – felhalmozási ÁFA visszatérülés (30+31+32+37+38)

3. – ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja 30. – személyi juttatások
4. – áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata 31. – munkaadókat terhelõ járulékok

5. Önkormányzatok sajátos mûk. bevételei 32. – dologi kiadások

6. ebbõl: – illetékek, helyi adók 33. ebbõl:

7. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek – ért. tárgyi eszközök és immateriális

8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) javak ÁFA befizetése

9. – normatív állami hozzájárulás 34. – mûködési célú hitelek kamatai
10. – központosított elõirányzatok 35. – fejlesztési célú hitelek kamatai
11. – felhalmozási célú támogatások 36. ebbõl: 1990. dec. 31. elõtti hitel
12. – mûködésképtelenné vált önkorm. tám. kamata
13. – kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz 37. – társadalom- és szociálpolitikai juttatások
14. – normatív, kötött felhasználású 38. – mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb

támogatások és színházak támogatása juttatások
15. – egyéb központi támogatások 39. Felújítás

16. Mûködési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. 40. Beruházási kiadások

17. ebbõl: OEP finanszírozás 41. Pénzügyi befektetések kiadásai

18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.

19. Hitel, kötvény (20+21) 43. Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45)

20. – mûködési célú hitel, kötvény kibocsátás 44. – mûköd. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.
21. – felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás 45. – felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.

22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 46. ebbõl: 1990. dec. 31. elõtti hitel

23. Elõzõ évi pénzmaradvány, eredmény 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása

24. ebbõl: felhalmozási célú maradvány 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék

ebbõl: államháztartási céltartalék

25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 49. Kölcsönök

26. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 50. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások

27. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 51. K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N

(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26) (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)

28. ebbõl: vállalkozási bevételek összesen 52. ebbõl: vállalkozási kiadások összesen

A táblázat kitöltését végezte: ……………………………………………………… tel.: ………………………………… (körzetszámmal)

Dátum: ………………………………………
P. H.

………………………………………… …………………………………………
polgármester jegyzõ
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6. sz. melléklet

Tájékoztató adatok

Sor-
szám

Megnevezés
Mérték-
egység

2005 évi tény 2006. évi tény 2007. évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Teljes munkaidõben foglalkoztatott
a) Választott tisztségviselõk

– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

b) Önkormányzati köztisztviselõk összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

c) Önkormányzati közalkalmazottak összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ
– ebbõl önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

d) Rendvédelmi szervek összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

II. Részmunkaidõben foglalkoztatottak
a) Önkormányzati köztisztviselõk összesen

– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

b) Önkormányzati közalkalmazottak összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ
– ebbõl önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)

– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

c) Rendvédelmi szervek összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

Sor-
szám

Megnevezés
Mérték-
egység

2005 évi tény 2006. évi tény 2007. évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Ellátottsági mutatók
a) óvoda

2. – férõhelyek száma db
3. – férõhely kihasználtság %
4. – óvodai csoportok száma db
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Sor-
szám

Megnevezés
Mérték-
egység

2005 évi tény 2006. évi tény 2007. évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6.

b) általános iskola
5. – tanulók száma fõ
6. – tanulócsoportok száma db
7. – egy pedagógusra jutó tanuló fõ

P. H.

………………………………………… …………………………………………

7. sz. melléklet

Mûködési célú pénzeszköz-átadás, illetve támogatásértékû kiadás
nem kötelezõ önkormányzati feladatokhoz

No. B E V É T E L E K 2006. évi tényleges 2007. évi tervezett 2007. évi módosított

1. Mûködési célú pénzeszk. átadás, támogatásértékû kiadás
nem kötelezõ önkormányzati feladatokhoz
Tételes felsorolás
*
*
*
*

Dátum: ……………………………………
P. H.

………………………………………………
polgármester
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Helyesbítés

A Belügyi Közlöny 2007. évi 3. számának 177. oldalán a Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzatának álláshir-
detése tévesen jelent meg.

A szöveg helyesen a következõ:

Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

„MUNKATÁRSAT KERES”

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: 43 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET
címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................

Utca, házszám: .................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

286 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ,
a jogalkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesi.tiborne@otm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával. Egy példány ára: 1134 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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