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Jogszabályok

A Kormány
20/2007. (II. 20.) Korm.

rendelete
az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. §-a (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„e) az utazási vállalkozó tevékenysége céljára szolgáló

üzlet (a továbbiakban: üzlet) az, amelynél az üzlethelyiség
berendezése a rendeltetésszerû használat követelményei-
hez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, ön-
álló, vezetékes telefonvonallal és telefax készülékkel ren-
delkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására al-
kalmas és megfelel a külön jogszabályban elõírt feltételek-
nek is,”

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„g) nem minõsül utazásszervezésnek az önállóan (nem

utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás,
a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szo-
bafoglalás) – az ah) pontban foglaltak kivételével –, a ven-
déglátó szolgáltatás, a gyógy- és egyéb szolgáltatás, a kul-
turális programokra és egyéb (pl. sport) rendezvényekre
jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetõi
szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése,
továbbá a más szervezet által teljesítendõ, az utazással
összefüggõ szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek
intézése,”

(3) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdés ah) pontjának alkalmazása szem-
pontjából külföldi szálláshely belföldi értékesítésének mi-
nõsül a vételárba beszámítandó pénzösszegnek bármilyen
jogcímen történõ átvétele, ideértve a külföldi szolgáltató-
tól kapott jutalékot is.”

2. §

(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„c) az utazási vállalkozásban legalább egy – a külön
jogszabályban elõírt utazásszervezõi minõsítõ vizsgával
vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelke-
zõ – a szakmai tevékenységért felelõs személy mûködik,
aki kizárólag egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a
tisztséget, valamint akire e rendelet alkalmazása szem-
pontjából a vezetõ tisztségviselõre, illetve vezetõ állású
munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,”

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdése e) pontjának helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„e) üzlettel [1. § (2) bekezdés e) pont], továbbá interne-
tes kapcsolattal és e-mail címmel rendelkezik,”

(3) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„g) nyilatkozik arról, hogy a 8. § (3) bekezdésének a)–c)
alpontjaiban meghatározott tevékenységekbõl az indulás
évében milyen összegû árbevételt tervez,”

(4) Az R. 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezõt,
ha]

„b) az utazásszervezõ, illetve -közvetítõ tevékenységet
a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt meg-
elõzõen megkezdte. E vállalkozás vezetõ tisztségviselõire,
vezetõ állású munkavállalójára az (1) bekezdés f) pontjá-
ban foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.”

(5) Az R. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Utazási irodának, illetve utazási ügynökségnek mi-
nõsülõ üzlet megnyitásának kötelezettsége alól mentesül
az utazásszervezõ, ha utazásait kizárólag közvetítõ útján
értékesíti, vagy kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenységet végzi. Errõl köteles minden
év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni.”
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(6) Az R. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban, valamint a
(3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vonatkozó okira-
tok eredetiben vagy hiteles másolatban történõ csatolásá-
val, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés b) pontjában fog-
laltakat a kérelmezõ nyilatkozatával kell igazolni.”

(7) Az R. 2. §-a (11) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közhitelû hatósági nyilvántartás a következõ adato-
kat tartalmazza]

„e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerzõdõ bank
vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére
a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. §
(4) bekezdésben meghatározott árbevételeket, a tervezett
árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására
kötött szerzõdés lejáratának dátumát,”

(8) Az R. 2. §-a (11) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közhitelû hatósági nyilvántartás a következõ adato-
kat tartalmazza]

„g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek)
felsorolását az 1. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban fog-
laltaknak megfelelõen,”

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az utazási vállalkozó a tevékenységét a nyilvántar-
tásba történt bejegyzésrõl szóló határozat közlése után
kezdheti meg.

(2) Az utazási vállalkozó a tevékenységét kizárólag a
nyilvántartásban szereplõ megnevezéssel és címen folytat-
hatja.

(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását – az
adatigénylõ által meghatározott módon és rendszeresség-
gel – statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal,
ellenõrzés végett a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, va-
lamint az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, közzététel
céljából pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium rendelkezésére bocsátja.”

(2) Az R. 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett közhi-
telû hatósági nyilvántartás következõ adatai nyilvánosak]

„c) az üzletei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe,
telefon- és faxszáma, e-mail címe,”

4. §

Az R. 5–6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vé-

teli számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamatosan

használni, arról az ügyfeleit tájékoztatni, az utazással kap-
csolatban közreadott valamennyi írott tájékoztatójában
szerepeltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.

6. § (1) Az üzlet megnevezésében utalni kell a tevékeny-
ségi körre.

(2) Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét több üzlet-
ben folytatja, az üzletre vonatkozó követelményeket vala-
mennyi üzletben érvényesíteni kell.”

5. §

Az R. 8. §-ának (2)–(10) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön,
illetõleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák
együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgál-
tatására kötött szerzõdésekben rendelkezni kell a fizetési
kötelezettség feltételeirõl és a helytállás mértékérõl.

(3) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biz-
tosítási szerzõdés megkötésének, illetõleg a pénzbeli letét
elhelyezésének évében december 31-éig

a) a belföldrõl külföldre, illetve külföldrõl külföldre
történõ utazást tartalmazó utazási csomag értékesítésébõl,
a külföldi utazásszervezõ által összeállított külföldre törté-
nõ utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon tör-
tént értékesítésébõl, valamint a külföldi szálláshely belföl-
di értékesítésébõl származó tervezett értékesítési nettó ár-
bevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;

b) az a) pont szerinti értékesítésekbõl származó terve-
zett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húsz-
millió forint, ha az utazási vállalkozó

ba) az utazási csomag összeállításához nem menetrend
szerinti járatú repülõgépen (charter járat) férõhelyet vesz
igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,

bb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerzõdésbõl
származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghalad-
ják;

c) a belföldrõl belföldre történõ utazást tartalmazó uta-
zási csomag értékesítésébõl származó tervezett értékesíté-
si nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.

(4) Ha a bankgarancia, a biztosítási szerzõdés megköté-
sének, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében de-
cember 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel keve-
sebb, mint a megelõzõ évben vagy a (6) bekezdésben meg-
határozott következõ évre tervezett nettó értékesítési árbe-
vétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a legna-
gyobb árbevételt kell alapul venni.

(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) és b) pon-
tokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglal-
kozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyo-
ni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vál-
lalkozó a (3) bekezdés c) pontban meghatározott tevé-
kenységet az a) vagy b) pontban meghatározott tevékeny-
ségekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét
külön-külön kell számításba venni.
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(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig a következõ évre tervezett értékesítési nettó árbevé-
telt, s minden év május 31-éig a megelõzõ évi tényleges ér-
tékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.

(7) Az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles
minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni
a bankgarancia, illetve a biztosítási szerzõdés megkötésé-
nek, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt
értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. En-
nek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatal-
nak ezen idõpontig megfelelõen igazolni. A (4) bekezdés-
ben foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8) Az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az elõírt
mértékû – a bankgarancia, illetve a biztosítási szerzõdés
megkötése, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezése évét kö-
vetõ év december 31-éig terjedõ idõszakára szóló – vagyo-
ni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét
év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás
évére tervezett árbevételének megfelelõ mértékû vagyoni
biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb
a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.

(9) A vagyoni biztosítéknak minden idõszakban fedeze-
tet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
költségekre, elõlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges ár-
bevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját ké-
pezõ árbevétel, az utazási vállalkozó köteles öt munkana-
pon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forga-
lomnak megfelelõen módosítani és ennek megtörténtét ha-
ladéktalanul a Hivatalnak igazolni.

(10) A biztosítási szerzõdést legalább egyévi idõtartam-
ra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerzõdésnek leg-
alább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerzõdés hatá-
lyát az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig (függetlenül a lejárat idõpontjától) meghosszabbí-
tani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a fe-
lek a szerzõdést nem hosszabbítják meg, az utazási vállal-
kozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részé-
re, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szer-
zõdést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerzõdés meg-
kötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a
biztosítási kötvény, illetõleg a hitelintézettel kötött szerzõ-
dés tanúsítja.”

6. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak

az utazásszervezõ tevékenység megszûnését követõen, az
utazási szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése
után, legkorábban azonban a tevékenység megszûnésétõl
számított hat hónap elteltével szüntetheti meg. Ugyanez
alkalmazandó, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szer-
zõdésben bármilyen változás következik be.”

7. §

(1) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Hivatal
írásbeli elõzetes hozzájárulása szükséges.”

(2) Az R. 10. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerzõdés akkor felel
meg e rendelet rendelkezéseinek, ha]

„a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet, illetve
a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az
esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó elõze-
tesen bemutatja a Hivatal (2) bekezdésben megjelölt hoz-
zájárulását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifize-
tés idõpontját a hitelintézet, illetve a biztosító írásban közli
a Hivatallal, és”

8. §

(1) Az R. 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenõrzésre feljo-
gosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a
nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem
rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét
megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a meg-
felelõ mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettség-
szegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott
idõszakot megelõzõ évre vonatkozik és az ezt következõ
idõszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosí-
ték összege, mint amennyit a jogszabály elõír,

c) az utast az utazási szerzõdésben meghatározott ese-
dékességekor – a vis maior esetét kivéve – nem utaztatta el
és a befizetett elõleget, illetve részvételi díjat a külön jog-
szabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,

d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenõrzésekor azt nyilatkozza, hogy az

utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani,
vagy nem tudja hitelt érdemlõen igazolni, hogy képes az
utasok el-, illetve hazautaztatására,

f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a közhitelû hatósági nyilvántartás számára valótlan

tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenõrzést akadályozza,
i) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem áll-

nak fenn a saját kérelemre történõ törlés feltételei.
(2) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minõ-

sül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más ha-
sonló elírás.”

(2) Az R. 11. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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„(5) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a területi fogyasztóvé-
delmi felügyelõségek, valamint az üzlet helye szerint ille-
tékes települési önkormányzat jegyzõje is kezdeményez-
heti.

(6) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántar-
tásból törlõ jogerõs határozatát haladéktalanul megküldeni
mindazoknak a szervezeteknek, amelyeket a nyilvántar-
tásba vételrõl tájékoztatott, a Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõségnek, valamint az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumnak.

(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági
nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat
nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az
úton lévõ utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra be-
fizetett elõlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabály-
ban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.”

9. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenõrzésre

feljogosított szerv kezdeményezésére, az ellenõrzésre fel-
jogosított szerv által alkalmazható jogkövetkezmények
mellett határozatával – a (3) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – külön jogszabályban meghatározott összegû pénz-
bírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó tevékenységét
a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések meg-
sértésével végzi. A bírság a 11. § (1) bekezdésének alkal-
mazása esetén – kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag
a 8. § (8) bekezdésében meghatározott idõszakot megelõ-
zõ évre vonatkozik és az ezt következõ idõszakban nem
kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint
amennyit a jogszabály elõír – nem szabható ki.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így
különösen az utasok érdekei sérelmének körére, súlyára, a
jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás is-
mételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért elõny-
re – tekintettel kell meghatározni.

(3) Amennyiben a 11. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján az utazási vállalkozó hatósági nyilvántartásból
való törlésének indoka nem áll fenn, úgy a pénzbírság mér-
téke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében
meghatározott idõszakot megelõzõ évre szolgáltatott va-
gyoni biztosíték összeg és annak a vagyoni biztosíték
összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb
10%-a, amit erre az idõszakra a jogszabály alapján tényle-
gesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén
a Hivatal hivatalból határozatával törli az utazási vállal-
kozót.

(4) A bírság megfizetésérõl és részletes szabályairól kü-
lön jogszabály rendelkezik.”

10. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt

nyilvános adatokat és tényeket a honlapján – havonkénti
frissítéssel – folyamatosan közzéteszi.

(2) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium a Turisztikai Értesítõben és a minisztérium honlapján
rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilván-
tartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak
a jegyzékét, akik az utazásszervezõ tevékenységet utazás-
közvetítésre vagy az utazásközvetítõ tevékenységet uta-
zásszervezésre módosították.”

11. §

Az R. 14. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását a rendelet-
ben foglaltak szerint az utazási vállalkozó székhelye, illetõ-
leg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellen-
õrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegy-
zõje, valamint a Hivatal ellenõrzi. Jogszabálysértés észlelése
esetén az ellenõrzõ hatóság köteles a szükséges intézkedése-
ket megtenni, így különösen a hatósági jogkörét gyakorolni,
más közigazgatási szervet intézkedés végett megkeresni.

(2) Az utazási vállalkozó köteles az ellenõrzõ hatóságok
számára lehetõvé tenni, hogy a 11. § (1), (2) és (4) bekez-
déseiben, valamint a 11/A. §-ban foglaltak ellenõrzése cél-
jából a szükséges iratokat megtekinthessék.”

12. §

Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló,
1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikke
(1)–(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfe-
lelést szolgálja.”

13. §

Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet mel-
léklete lép.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép ha-
tályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. §-a
(6) bekezdése b) pontjának 3. alpontja, a 7. §-a, a 2. számú
melléklete, az R. módosításáról szóló 36/1999. (II. 26.)
Korm. rendelet 3. §-a, a gazdasági kamarák közigazgatási
feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosítások-
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ról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ának
(2) és (5) bekezdése, az R. módosításáról szóló 62/2001.
(IV. 13.) Korm. rendelet 5. §-a, 9. §-a, 10. §-ának (4) be-
kezdése, az R. módosításáról szóló 234/2003. (XII. 16.)
Korm. rendelet 2. §-a, valamint az R. módosításáról szóló
78/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése
és 8. §-a. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után
indult vagy megismételt eljárásokra kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ utazási
vállalkozónak 2007. május 31-ig – a megfelelõ nyilatkoza-
tok és vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolat-
ban történõ csatolásával – igazolnia kell a Hivatal részére,
hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és
személyi feltételekkel. A rendelet hatálybalépésekor már
mûködõ utazási vállalkozónak az új mértékû vagyoni biz-
tosítékkal 2007. június 1-jétõl kell rendelkeznie, amit
2007. május 31-ig kell a Hivatal részére igazolnia. A Hiva-
tal a rendelet hatálybalépését követõen csak azokat az uta-
zási vállalkozókat veheti újonnan nyilvántartásba, ame-
lyek megfelelnek e rendelet elõírásainak. 2007. június
1-jétõl csak az az utazási vállalkozó mûködhet, aki e ren-
delet elõírásainak megfelel.

(3) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló,
1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikk
(1)–(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfe-
lelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

„1. melléklet
a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 11/A. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából
figyelembe vehetõ jogszabályok különösen:

– a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
– az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló

214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
– az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevé-

kenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet,

– az idegenvezetésrõl szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM
rendelet,

– a szakképesítésrõl szóló, módosított 5/1990. (IV. 5.)
KeM rendelet,

– az utazásszervezõi szakmai minõsítõ vizsgáról szóló
3/1992. (I. 13.) IKM rendelet.”

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2007. (II. 20.) ÖTM

rendelete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi

társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes

feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 9. pontjában, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontja, valamint 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 9. pont-
jában foglalt elõirányzat szolgál a helyi önkormányzatok
és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás fedeze-
téül, valamint a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául. A helyi ön-
kormányzatok és a többcélú kistérségi társulások (a továb-
biakban: pályázó) létszámcsökkentési döntéseivel kapcso-
latos költségvetési támogatás igénylését, döntési rendsze-
rét, folyósítását és elszámolásának részletes feltételeit e
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

2. §

(1) A központi támogatás a pályázót a feladatellátás ra-
cionálisabb megszervezésébõl adódó – pályázó általi ál-
láshely-megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentési
döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei telje-
sítéséhez illeti meg.

(2) Ahol e Rendelet a pályázó létszámadatait határozza
meg, ott

a) intézményi szintû létszámon a helyi önkormányzatok
esetében a létszámcsökkentéssel érintett intézmények, il-
letve az önkormányzat polgármesteri hivatalának létszám-
adatát, a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás
létszámcsökkentéssel érintett intézményeinek, illetve
munkaszervezetének létszámadatát,

b) összesített létszámon a helyi önkormányzat vala-
mennyi intézményének és polgármesteri hivatalának lét-
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számadatát, a többcélú kistérségi társulás esetében a társu-
lás valamennyi intézményének és munkaszervezetének
létszámadatát
kell érteni.

3. §

(1) Igénylést nyújthat be a pályázó, ha
a) a költségvetési szerveinél, ideértve az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladato-
kat ellátó költségvetési szerveket is, fõfoglalkozásban, ha-
tározatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban:
munkavállaló) – kivéve a közhasznú munkavégzés címén
foglalkoztatottak – jogviszonyának (a továbbiakban: mun-
kaviszony) megszüntetésérõl döntött,

b) 2006. szeptember 30-át követõ – a 4. §-ban foglal-
takra figyelemmel hozott – döntése következményeként fi-
zetési kötelezettsége keletkezik,

c) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének
10. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után
támogatásban nem részesült,

d) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglal-
koztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságá-
nak megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkor-
mányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi tár-
sulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévõ
üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshe-
lyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség.

(2) A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra és a
létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely-megszüntetés-
re a pályázó csak egy alkalommal nyújthatja be igénylését
az abban foglalt összeg erejéig.

4. §

(1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló
esetében a pályázó a létszámcsökkentési döntését köve-
tõen a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 90. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglaltakra tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja a
munkaviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90. §-ának
(1) bekezdése szerinti idõ elteltét követõen nyújthatja be e
munkavállaló után a támogatási igényét.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló a
munkaviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos já-
randósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jog-
orvoslatért, akkor a pályázó e munkavállaló utáni fizetési
kötelezettségének támogatására az igénylését akkor nyújt-

hatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja a mun-
káltató által hozott döntés jogszerûségét.

5. §

(1) A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentu-
mokat:

a) a pályázó létszámcsökkentéssel érintett költségveté-
si döntésének kivonatát, önkormányzat esetében rendelet,
többcélú kistérségi társulás esetében a társulási tanácsi ha-
tározat, amelyben a költségvetési létszámkeret a létszám-
csökkentéssel érintett évre meghatározásra került,

b) az 1. mellékletben összesített, a pályázó által benyúj-
tandó igényt tartalmazó táblázatot,

c) a pályázó azon döntését – amennyiben az a) pontban
elõírt dokumentumok nem tartalmazzák –, amely a lét-
számcsökkentés elõtti és az azt követõen kialakult tényle-
ges és intézményenként azonosítható álláshely-megszün-
tetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát
tartalmazza, amelyben a racionalizálási döntést követõ in-
tézményi szintû és összesített létszámadat is szerepel,

d) a 2. mellékletben meghatározott táblázatot, amely-
ben a pályázó a létszámcsökkentési döntést megelõzõ, va-
lamint az azt követõen kialakuló, intézményi szintû lét-
számadatokat, valamint az összesített létszámot mutatja
ki; ha a pályázó a létszámcsökkentést követõen akár intéz-
ményi szinten, akár összesítetten létszámnövekedést mutat
ki, akkor ennek szöveges indokolása szükséges,

e) a 3. mellékletet képezõ táblázatot, amely a pályázó
intézményenként, munkavállalónként feltüntetett adatait
tartalmazza,

f) a 4. mellékletet képezõ, az öregségi nyugdíj, az elõre-
hozott öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjra való jogosultság/részesülés igazolására
szolgáló adatokat tartalmazó táblázatot,

g) az 5. mellékletet képezõ, a korengedményes nyugdí-
jazás miatt megszüntetett munkavállalók munkaviszonyá-
nak megszûnésekor kötelezõen kitöltendõ táblázatot,

h) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kap-
csolatos, az érintett munkavállaló által is aláírt, munkálta-
tói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példá-
nyát (amely köztisztviselõk – kivéve jegyzõ – esetén tar-
talmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést
is),

i) emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén – az
Mt. 95. §-ának (5) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. §-ának (2) bekezdé-
se és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 37. §-ának (7) bekezdése alapján – a lét-
számcsökkentéssel érintett munkavállaló nyilatkozatát ar-
ra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegû
végkielégítésben,
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j) a képviselõ-testületi vagy társulási tanácsi határoza-
tot arról, hogy a pályázó fenntartói körén belül – önkor-
mányzat esetén, költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén, intézmé-
nyeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ üres álláshe-
lyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, fel-
adatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyama-
tosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetõség,

k) azoknál a munkavállalóknál, akiknél a pályázó a pré-
miumévek programról és a különleges foglalkoztatási ál-
lományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köteles
felajánlani e lehetõség igénybevételét, a felajánlásról
szóló dokumentumot, valamint a munkavállaló nyilatko-
zatát arra vonatkozóan, hogy a programban részt kíván-e
venni vagy sem,

l) költségvetési szerv, illetve intézmény jogutód nélkü-
li megszûnése esetén a megszüntetõ okiratot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumo-
kat a pályázat összes példányához eredetiben vagy hiteles
másolatban kell csatolni.

(3) Az a) és b), továbbá d) és e), valamint h), j) pontok-
ban meghatározott dokumentumok pályázathoz való csa-
tolása kötelezõ, ezek hiányában a pályázat nem kerül elbí-
rálásra.

6. §

(1) A pályázat keretében a – tényleges létszámcsökken-
tést megvalósító – munkaviszony megszüntetése miatt
jogszabályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított
és kifizetendõ felmentési idõre járó illetmény fele, vala-
mint a végkielégítés jogszabály szerinti teljes összege tá-
mogatható.

(2) A pályázat szempontjából támogathatók a létszám-
csökkentéssel érintett

a) öregségi nyugdíjban,
b) elõrehozott öregségi nyugdíjban,
c) korengedményes nyugdíjban,
d) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyug-

díjban,
e) rokkantsági nyugdíjban,
f) baleseti rokkantsági nyugdíjban

részesülõ munkavállalókra benyújtott igénylések.

(3) Az öregségi nyugdíjban, a csökkentett összegû elõ-
rehozott öregségi nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjban,
valamint a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk ese-
tében a felmentési összeg fele támogatható.

(4) Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak eseté-
ben vizsgálandó, hogy az érintett – közszolgálati jogviszo-
nyának utolsó napjáig – részesül-e a nyugellátásban, illet-
ve annak megállapítását kérte-e az illetékes Nyugdíjbizto-
sító Igazgatóságtól. Amennyiben a munkavállaló csak jo-
gosult, de nem részesül a nyugellátásban, úgy a pályázó ál-
tal jogszabály szerint kifizetendõ felmentési összeg fele,
valamint a végkielégítés teljes összege (az öregségi nyug-
díj elõtt öt évvel állók esetében az emelt összegû) kerül tá-
mogatásra. Ebben az esetben kötelezõen kitöltendõ az 5. §
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott táblázat, továbbá
az emelt összegû végkielégítésre jogosultak esetében az
5. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak csatolása is
szükséges.

(5) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes
nyugdíjazás miatt szûnik meg, a nyugdíjazással kapcsola-
tos költségek megtéríthetõk, ha azok összege nem haladja
meg a jogviszony felmentéssel történõ megszûnése esetén
járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes
nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a fel-
mentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korenged-
ményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti
meg a pályázót, amely a felmentés esetében járna. Ha a pá-
lyázat az illetékes Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól kapott
„fizetési értesítõ” okmányon szereplõ összeget támogatja,
ebben az esetben kötelezõen kitöltendõ az 5. § (1) bekez-
désének g) pontjában meghatározott dokumentum.

7. §

(1) A pályázatok benyújtása három ütemben történik. A
pályázónak az I. ütemben 2007. április 15-éig, a II. ütem-
ben 2007. július 15-éig, a III. ütemben 2007. október
1-jéig kell a pályázatát a Magyar Államkincstár illetékes
területi igazgatóságaihoz, illetve a Budapesti és Pest
Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igaz-
gatóság) két – egy eredeti és egy hiteles másolati – pél-
dányban megküldeni.

(2) A pályázatok esetleges hiányosságainak pótlására,
hibáinak javítására az Igazgatóság – az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e Rendelet alapulvéte-
lével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása,
illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi szem-
pontból megvizsgálja a támogatási igényt és szükség ese-
tén, jogszabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésé-
vel hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányza-
tot. Amennyiben a pályázó a felhívásnak nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támo-
gatási igényt nem továbbítja az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM) és er-
rõl értesíti a pályázót.
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(3) A hiánypótolt pályázatokat az Igazgatóság számító-
gépen rögzíti, és elektronikusan továbbítja a kijelölt Ma-
gyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatósága (a továbbiakban: kijelölt Igazgatóság) részé-
re. Az elektronikus módon országosan feldolgozott adato-
kat a kijelölt Igazgatóság, a pályázók által benyújtott igé-
nyek eredeti példányát az illetékes területi Igazgatóság
közvetlenül küldi meg az ÖTM részére.

8. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
pályázatok elbírálására Tárcaközi Bizottságot hoz létre,
amelybe az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
2 fõt, a pénzügyminiszter, a szociális és munkaügyi mi-
niszter, az oktatási és kulturális miniszter, az egészségügyi
miniszter, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigaz-
gatója 1-1 fõt delegál. A Tárcaközi Bizottság a beérkezõ
pályázatokat a hatályos jogszabályok és az ügyrendjében
foglaltak alapján bírálja el.

(2) A pályázatokat a Tárcaközi Bizottság az I. ütemben
2007. június 15-éig, a II. ütemben 2007. szeptember
15-éig, a III. ütemben 2007. november 30-áig, a hatályos
jogszabályok, továbbá a pályázati feltételek alapján bírálja
el, és amennyiben az megfelel az e Rendelet szerinti felté-
teleknek, dönt a támogatásról.

(3) A Tárcaközi Bizottság döntését követõen, a pályá-
zók részére megítélt támogatások folyósítása az alábbiak
szerint történik:

a) a pályázónál a 2007. évben jelentkezõ, a jogszabály
által kötelezõen kifizetendõ felmentési és végkielégítési
kötelezettség támogatása, 2007. évben – a költségvetési
törvény 24. §-ának (2) bekezdése alapján – a Tárcaközi Bi-
zottság döntését követõ hónap nettó finanszírozása kereté-
ben;

b) a pályázónál a 2008. évben jelentkezõ jogszabály ál-
tal kötelezõen kifizetendõ felmentési és végkielégítési kö-
telezettség támogatása 2008. évben – a 7. mellékletet képe-
zõ, a 2008. évben esedékes kifizetést igazoló adatközlõ
táblázat szerint – külön jogszabály alapján.

(4) A Tárcaközi Bizottság által a pályázók részére meg-
ítélt támogatás folyósítása – a költségvetési törvény
24. §-ának (2) bekezdése alapján – a Tárcaközi Bizottság
döntését követõ hónap nettó finanszírozása keretében tör-
ténik.

(5) Azoknál a pályázóknál, ahol a létszámcsökkentéssel
érintett köztisztviselõk a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 20/A. §-ának (1) bekezdése alap-
ján tartalékállományukat töltik a pályázat benyújtása idõ-
pontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás
után teljesíthetõ. A tartalékállomány megszûnésének iga-
zolását a pályázók a 6. mellékleten, az illetékes Igazgató-
ság útján küldik meg az ÖTM részére. Az ÖTM a (3) be-
kezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyó-
sításáról.

9. §

(1) Amennyiben a pályázó a támogatásról szóló döntést
követõ öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak el-
lenére visszaállítja, hogy azt – önkormányzati rendeleten
vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályvál-
tozásból adódó, és az adott pályázó számára kötelezõen el-
látandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen
álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köte-
les haladéktalanul lemondani, és a támogatást a központi
költségvetés javára visszafizetni.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeg után a pályázó az
Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamatot fizet a
jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakról a pályázó a támoga-
tásról szóló döntést követõ öt évig – az év végi elszámolás
keretében az ÖTM által készített adatlapon – évente beszá-
mol az illetékes Igazgatóságnak. Az év végi elszámolás
szabályszerûségét az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alap-
ján felülvizsgálja.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követõ 5. napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás igénylésérõl szóló 14/2006. (III. 14.) BM
rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 8. § (1) és (3) bekezdésében a Magyar Ál-
lamkincstár illetékes területi igazgatóság, illetve a Buda-
pesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság elnevezés
2007. április 1-jétõl, Magyar Államkincstár illetékes re-
gionális igazgatóság, illetve Közép-magyarországi Regio-
nális Igazgatóság elnevezésre módosul.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Összesítõ táblázat a 2006. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések
egyszeri többletkiadásaihoz

Pályázó neve: .....................................................

KSH kódja: Pályázat kulcsa: ................................................
(7 karakter) (Igazgatóság tölti ki!)

Forintban

Sorszám Intézmény megnevezése

Létszám-
csökkentés

munkaviszony
megszûnéssel,
felmentéssel*

(fõ)

2007. évben pályázó által fizetendõ 2008. évben pályázó által fizetendõ

Összesen
(9+10+11+12)

Korenged.
nyugdíj

befizetéseFelmentési
illetmény* Végkielégítés TB járulék Munkaadói

járulék
Összesen

(4+5+6+7)
Felmentési
illetmény* Végkielégítés TB járulék Munkaadói

járulék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Összesen:

Dátum: .................................................................
P. H.

..............................................................................
polgármester vagy a közgyûlés elnöke**

többcélú kistérségi társulás elnöke***

Ügyintézõ: .................................................. Telefonja: .....................................

– KSH-kód: a megyekóddal kezdõdõ településazonosító kód
– 8. oszlop = 4+5+6+7. oszlopok
– a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8. oszlopok tekintetében = a 3. melléklet 9., 10., 11., 12., 13. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni munkaviszony esetén a felmondással érintett munkavállaló számát és illetményét.
** Helyi önkormányzat esetében.

*** Többcélú kistérségi társulás esetében.
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2. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

A pályázattal érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Pályázó neve: .....................................................

KSH kódja: Pályázat kulcsa: ................................................
(7 karakter) (Igazgatóság tölti ki!)

Sor-
szám Intézmény

Létszámcsökkentést érintõ év
nyitó adata Létszámcsökkentési döntés Az esetleges létszámnövekedést

eredményezõ Létszámcsökken-
tést/növekedést

követõen kialakult
létszámadatok

(fõ)

Létszámcsökke-
nés/növekedés

összesen
(fõ)

Jelen pályázatban
szereplõ,

létszámcsök-
kentéssel

érintettek száma
(fõ)

döntés száma* fõ döntés száma* csökkentéssel
érintett fõ döntés száma* növekedéssel

érintett fõ

Pályázó intézményi szintû összesített létszáma:

A pályázó összesített létszáma: fõ

Az esetleges létszámnövekedés indokolása**:

Dátum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
jegyzõ*** polgármester vagy közgyûlés elnöke***

munkaszervezet vezetõje**** többcélú kistérségi társulás elnöke****

Ügyintézõ: ..................................................................... Telefonja: ..................................................

* A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. A pályázatba kötelezõ becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti
vagy hiteles másolati példányait.

** Az indokolás rövid leírása e táblázatban.
*** Helyi önkormányzat esetében.

**** Többcélú kistérségi társulás esetében.
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3. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Intézményi tábla a 2006. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Költségvetési szerv neve, címe: ............................................................................................................................................... Oldalszám: ................

Forintban

Sor-
szám

Munka-
vállaló neve Szül. ideje

Munka-
viszony

utolsó napja

Felmentés Végkielégí-
tés

Felmentéssel megvalósuló
munkaviszony

megszûnés esetén

2007. évben pályázó által fizetendõ 2008. évben pályázó által fizetendõ

Összesen
(14+15+16+17)

Korenged.
nyugdíj

befizetéseFelmentési
illetmény

Végkielégí-
tés TB járulék Munkaadói

járulék
Összesen

(9+10+11+12)
Felmentési
illetmény

Végkielégí-
tés TB járulék Munkaadói

járulékalapjául szolgáló
évek száma

Felment.
illetmény

Végkielégí-
tés

hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Összesen:

Dátum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ...................................................... Telefonja: .................................................

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 7. és 9. oszlopok: felmentési idõként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott idõ, illetve illetmény – vehetõ figyelembe, amelyre a dolgo-

zót a munkavégzés alól kötelezõen mentesíteni kell (a felmentési idõ fele), függetlenül attól, hogy a dolgozót ténylegesen mennyi idõre mentették fel a munka-
végzés alól

– 11. oszlop = (9+10. oszlop) × TB járulék (a TB járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 12. oszlop = (9+10. oszlop) × munkaadói járulék (a munkaadói járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 13. oszlop = 9+10+11+12. oszlopok, illetve korengedményes nyugdíjazás esetén 13. oszlop = 19. oszlop!
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4. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Az öregségi nyugdíj, az elõrehozott öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való
jogosultság/részesülés igazolására szolgáló adatok

Költségvetési szerv neve, címe: ............................................................................................................................................... Oldalszám: ................

Sor-
szám Munkavállaló neve Születési ideje

Öregségi nyugdíjra
jogosult-e*
(igen/nem)

Öregségi nyugdíjban
részesül-e*
(igen/nem)

Öregségi nyugdíj
megállapításának

idõpontja*

Öregségi nyugdíj
folyósításának

kezdete*

Elõrehozott öregségi
nyugdíjra jogosult-e

(igen/nem)

Elõrehozott öregségi
nyugdíjban részesül-e

(igen/nem)

Elõrehozott öregségi
nyugdíj megállapításának

idõpontja

Elõrehozott öregségi
nyugdíj folyósításának

kezdete

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dátum: ..................................................................

P. H.

.................................................................. ..................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ...................................................... Telefonja: .................................................

– 3., 6., 7., 10. és 11. oszlopok: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. és 8. oszlopok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

alapján

* Ezen oszlopok kitöltésénél az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj és baleseti rokkantsági nyugdíj kategóriákba tartozókat kell feltüntetni.
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5. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Összehasonlító táblázat az egyes munkaviszony megszûnési módozatok költségkihatásairól
(Kizárólag a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók felmentésének esetében kell kitölteni!)

Költségvetési szerv neve, címe: ...................................................................................................

Munkavállaló neve, születési ideje: ..............................................................................................

Forintban

Megszüntetési módozatok
Felmentési illetmény
(járulékaival együtt)*

Végkielégítés
(járulékaival együtt)

Korengedményes nyugdíj
befizetése

Összesen

1. Felmentés

2.** Költségvetési szerv jogutód nélküli megszûnése

3. Korengedményes nyugdíjazás

Dátum: ........................................................................

P. H.

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

gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

* Jogszabályban meghatározott kötelezõ mértékig.

** Csak közalkalmazottaknál alkalmazható ez a módozat, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül szûnik meg.
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6. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

TÉNYLEGES KIFIZETÉS IGAZOLÁSA
a tartalékállomány megszünését követõ kifizetésekrõl

Költségvetési szerv neve, címe: ...................................................................................................

Forintban

Sor-
szám Munkavállaló neve Születési ideje Munkaviszony

utolsó napja

Felmentés Végkielégítés Felmentéssel megvalósuló
munkaviszony megszûnés esetén

Felmentési
illetmény Végkielégítés TB járulék Munkaadói

járulék Összesen

alapjául szolgáló évek száma

Felment.
illetmény Végkielégítés

hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Összesen:

Dátum: ...................................................................

P. H.

.................................................................. ..................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ............................................................... Telefonja: .................................................

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 7. és 9. oszlopok: felmentési idõként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott idõ, illetve illetmény – vehetõ figyelembe, amelyre a dolgo-

zót a munkavégzés alól kötelezõen mentesíteni kell (a felmentési idõ fele), függetlenül attól, hogy a dolgozót ténylegesen mennyi idõre mentették fel a munka-
végzés alól

– 11. oszlop = (9+10. oszlop) × TB járulék (a TB járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 12. oszlop = (9+10. oszlop) × munkaadói járulék (a munkaadói járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 13. oszlop = 9+10+11+12. oszlopok.
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7. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

2008. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlõ tábla*

Pályázó neve, címe: ......................................................................................................................

Költségvetési szerv neve, címe: ...................................................................................................

Forintban

Sorszám Munkavállaló neve Születési ideje Munkaviszony
utolsó napja

Felmentés Végkielégítés

2008. évben keletkezõ fizetési kötelezettség

felmentéssel megvalósuló megszûnés
esetén

Felmentési összege Végkielégítési
összege TB járulék Munkaadói járulék Összesen

alapjául szolgáló évek száma
Felment. illetmény Végkielégítés

hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Összesen:

Dátum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
gazdasági vezetõ költségvetési szerv vezetõje

Ügyintézõ: ............................................................... Telefonja: .................................................

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 7. és 9. oszlopok: felmentési idõként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott idõ, illetve illetmény – vehetõ figyelembe, amelyre a dolgo-

zót a munkavégzés alól kötelezõen mentesíteni kell (a felmentési idõ fele), függetlenül attól, hogy a dolgozót ténylegesen mennyi idõre mentették fel a munka-
végzés alól.

– 11. oszlop = (9+10. oszlop) × TB járulék (a TB járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 12. oszlop = (9+10. oszlop) × munkakadói járulék (a munkaadói járulék csak a korengedményes nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)
– 13. oszlop = 9+10+11+12. oszlopok.

* Ezt a táblát a 2008. évben, a kifizetési kötelezettség keletkezését követõen az illetékes Igazgatóságon keresztül az ÖTM részére szükséges megküldeni.
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Közlemények

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
közleménye

a szakmai szakértõi névjegyzékrõl

Az igazságügyi és rendvédelmi miniszter a közoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXIX törvény 101. §
(6) bekezdésében, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján – fi-
gyelemmel az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl és a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004.
(XI. 13.) OM rendeletre – kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-okta-
tási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre szakmai szakértõi feladatokat láthatnak el az Országos Kép-
zési Jegyzékben, az ÖTM szakmai felügyeletébe tartozó szakképzettségek körében.

Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12.;
a 2005/3.; a 2005/8.; valamint a 2006/4. számaiban megjelent névjegyzékek hatályát.

Jelmagyarázat – szakképzettségek felsorolása:
Katasztrófa- és tûzvédelmi technikus – Ktt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) – Ktszt.
Katasztrófavédelmi elõadó – Ke
Katasztrófavédelmi fõelõadó – Kfe
Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó – Ktk.
Településfejlesztési szakelõadó – Tfsz.
Települési közösségi szolgáltató – Teksz
Temetkezési szolgáltató – Tksz.
Tûzoltó – Tü.
Tûzvédelmi elõadó – Te.
Tûzvédelmi fõelõadó – Tfe.

Ssz. Cím Név Lakcím Telefonszám Szakterület Érvényesség

1 Kovács László 6600 Szentes,
Vecserei út 35.

06 (20) 319-7971 Ktszt., Ktt., Ke., Kfe. 2011.12.31.

2 Lengyel László 2151 Fót,
Fürst S. u. 75.

06 (70) 244-9612 Teksz 2011.12.31.

3 Varga József 6000 Kecskemét,
Barka u. 14.

06 (30) 985-5424 Tksz 2011.12.31.

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
közleménye

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl

Az igazságügyi és rendvédelmi miniszter a közoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXIX törvény 101. §
(6) bekezdésében, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján – fi-
gyelemmel az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl és a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004.
(XI. 13.) OM rendeletre – kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-okta-
tási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthat-
nak el az Országos Képzési Jegyzékben, az ÖTM szakmai felügyeletébe tartozó szakképzettségek körében.

Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12.;
a 2005/3.; a 2005/8.; valamint a 2006/4. számaiban megjelent névjegyzékek hatályát.
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Jelmagyarázat – szakképzettségek felsorolása:
Katasztrófa- és tûzvédelmi technikus – Ktt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) – Ktszt.
Katasztrófavédelmi elõadó – Ke
Katasztrófavédelmi fõelõadó – Kfe
Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó – Ktk.
Településfejlesztési szakelõadó – Tfsz.
Települési közösségi szolgáltató – Teksz
Temetkezési szolgáltató – Tksz.
Tûzoltó – Tü.
Tûzvédelmi elõadó – Te.
Tûzvédelmi fõelõadó – Tfe.

Ssz. Cím Név Lakcím Telefonszám Szakterület Érvényesség

1 Dr. Batta István 3532 Miskolc,
Gyula u. 20/B

06 (46) 339-549 Tksz, Tfsz 2011.12.31.

2 Dr. Gáti Zoltán 5600 Békéscsaba,
Kazinczy ltp. 12/C

06 (20) 971-6525 Tü., Te., Tf., Ktszt.,
Ktt., Ke., Kfe.

2011.12.31.

3 Halasy Jenõ 1092 Budapest,
Ráday u. 39.

06 (20) 366-8993 Tü., Te., Tf., Ktszt.,
Ktt., Ke., Kfe.

2011.12.31.

4 Holes István 4400 Nyíregyháza,
Bujtos u. 43. I/4.

06 (20) 364-5154 Tü., Te., Tf., Ktszt.,
Ktt., Ke., Kfe.

2011.12.31.

5 Kovács László 6600 Szentes,
Vecseri út 35.

06 (20) 319-7971 Ktszt., Ktt., Ke., Kfe. 2011.12.31.

6 Kurgyis János 5000 Szolnok,
Malom u. 6. I/5.

06 (56) 423-612 Tü 2011.12.31.

7 Lengyel László 2151 Fót,
Fürst S. u. 75.

06 (70) 244-9612 Teksz 2011.12.31.

8 Vanyó Imre 1181 Budapest,
Havanna u. 40. IV/12.

06 (20) 551-1414 Te 2011.12.31.

9 Varga József 6000 Kecskemét,
Barka u. 14.

06 (30) 985-5424 Tksz 2011.12.31.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

44/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Celldömölk Város Ön-
kormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.) tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága (9500 Cell-
dömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mûködõ Celldömölk K-45 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) fel-
használásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (593-2/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

45/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Kál K-22 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Fortunissimo Kft.
(2235 Mende, Toldi köz 2/a.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Kál K-22 OKK számú kút vizének belsõ, pa-
lackozási célú felhasználásban – „Káli” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(659-2/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

46/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Lipót K-7 OKK számú kút elismert ásványvizének ivási és palackozási célú felhasználásra vonatkozó
engedélyének visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Lipóti Termálfürdõ
Kft. (6728 Szeged, Vágány u. 3.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Lipót K-7 OKK számú kút elismert ás-
ványvizének ivási és palackozási célú felhasználásra vonatkozó engedélyét visszavonja (599/Gyf/2006.). A külsõ (fürdési
célú) felhasználásra vonatkozó engedélye változatlan.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

47/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Cserkeszõlõ B-31 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Akvapol Kft. (2151
Fót, Bánya u. 17.) tulajdonában álló és az Akvacserke Kft. (5465 Cserkeszõlõ, Forrás u. 14.) üzemeltetésében mûködõ
Cserkeszõlõ B-31 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Cserke Kincse” elne-
vezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (329/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

48/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Harkány B-66 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Harkány Városi Ön-
kormányzat (7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 2.) és a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
tulajdonában álló és a Harkányi Gyógyfürdõ Zrt. (7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.) üzemeltetésében mûködõ Har-
kány B-66 OKK számú kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásban – „Harkányi víz” elnevezéssel – a természetes ás-
ványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (93/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

49/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Múcsony K-74 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Borsodaqua Ás-
ványvíz Kft. (2142 Nagytarcsa, Gesztenyesor út 3.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Múcsony K-74 OKK számú kút
vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Borsodi Víz” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (295/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

50/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Budapest III. B-47 OKK számú kút vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyezõ határozat
módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a BUSZESZ Zrt. (1033
Budapest, Sorompó u. 1.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Budapest III. B-47 OKK számú kút vizének belsõ, pa-
lackozási célú felhasználásban – „Norbi Aqua Gyémánt” elnevezés helyett „ÓBUDAI GYÉMÁNT” elnevezéssel – a
természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (585/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

51/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

az érdi Termál Hotel Liget Gyógyfürdõ és Szálló számára gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Atomium Kft.
(2030 Érd, Római u. 9.) fenntartásában és üzemeltetésében mûködõ érdi Termál Hotel Liget Gyógyfürdõ és Szálló szá-
mára a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét módosította, mely
szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategóriába sorolta át
(465/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

52/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Esztergom B-5 OKK számú kút elismert ásványvizének belsõ (ivási) célú felhasználásra vonatkozó
engedélyének visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Esztergom Város Ön-
kormányzata (6728 Szeged, Vágány u. 3.) tulajdonában álló Esztergom B-5 OKK számú kút vizének belsõ (ivási célú)
felhasználásra vonatkozó engedélyét visszavonja (718/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

53/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Tatabánya B-26 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Tataszén Kft. (2800
Tatabánya, Tatai út 3.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Tatabánya B-26 OKK számú kút vizének belsõ, pa-
lackozási célú felhasználásban – „GALLA AQUA” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezte (481-3/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

54/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Mesteri K-8 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mesteri Termál Kft.
(9551 Mesteri, Kossuth u. 49.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Mesteri K-8 OKK számú kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Hertelendy Miklós” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát engedé-
lyezte (354-7/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

55/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Tiszaújváros K-77 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Tiszaszolg 2004 Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Tiszaújváros K-77 OKK számú kút
vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Tisza 2006” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát enge-
délyezte (261-6/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

56/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Barcs B-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Barcs Város Önkor-
mányzata Városgazdálkodási Igazgatósága (7570 Barcs, Széchenyi u. 48.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mû-
ködõ Barcs B-37 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés
használatát – „Barcsi ásványvíz” elnevezéssel – engedélyezte (499-4/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

57/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

az Agárdi Termál és Gyógyfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Gárdony Város Ön-
kormányzata (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) fenntartásában lévõ és a Városgazdálkodási és Turisztikai Zrt.
(2484 Agárd, Gárdonyi Géza u. 34-38.) üzemeltetésében mûködõ Agárdi Termálfürdõ számára – „Agárdi Termál és
Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (357-6/Gyf/2006.).
A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

58/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Kecskemét K-785 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bácsvíz Zrt. (6000
Kecskemét, Izsáki út 13.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Kecskemét K-785 OKK számú kút vizének
belsõ, palackozási célú felhasználásban – „Hírös ásványvíz” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés hasz-
nálatát engedélyezte (643-2/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

59/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

Lengyeltóti B-22 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Semsey Ottó (8693
Lengyeltóti, Rákóczi F. u. 16.) vállalkozó tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Lengyeltóti B-22 OKK számú
kút vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban – „Tóti-Aqua ásványvíz” elnevezéssel – a természetes ásványvíz
megnevezés használatát engedélyezte (658-2/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

60/2006. (EüK 2007/3.) Gyf.
közleménye

a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Békés Megyei Vízmû-
vek Rt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) fenntartásában lévõ és üzemeltetésében mûködõ békéscsabai Árpád Fürdõ szá-
mára – „Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát
engedélyezte (538-2/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából helyi kategóriába sorolta.
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Inté-
zete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egész-
ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991.
évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-
vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intéze-
tébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési,
Szeghalomi Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi
Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek el-
látása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenység-
rõl szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg-
felelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.
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Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi,
Mezõkovácsházai Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai
Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek
ellátása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevé-
kenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai,
Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kis-
kunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete kistér-
ségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egészségügyi ha-
tósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. tör-
vényben, valamint az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálatról szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren-
deletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.
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Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Inté-
zete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egész-
ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991.
évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Kecskeméti,
Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kis-
térségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellá-
tása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.
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Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Inté-
zete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egész-
ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991.
évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi
Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistér-
ségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.
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Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi,
Kisteleki Kistérségi Intézete

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kis-
térségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátá-
sa az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-
vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intéze-
tébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi In-
tézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.
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Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

belsõ ellenõri feladatok ellátására

Feladat: a belsõ ellenõr feladatairól szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 8–10. §-aiban meghatározott
belsõ ellenõrzési feladatok ellátása.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet;
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási) vagy más felsõfokú iskolai
végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével
rendelkezik:

= okleveles pénzügyi revizor,
= pénzügyi-számviteli szakellenõri,
= okleveles könyvvizsgálói,
= költségvetési ellenõri,
= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
= Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okle-

veles belsõ ellenõri képesítése,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szak-

értõ;
– legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselõi, illet-

ve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szol-
gálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénz-
ügyi vagy számviteli munkakörben.

Elõnyt jelent:
– egészségügyben szerzett gyakorlat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-

alakítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
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 az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

ellenõrzési fõosztályvezetõi munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet ellenõrzési tevékenységének koordinálása, veze-
tése alatt állók feladatainak meghatározása, iránymutatá-
sok a feladatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (jogi, köz-

gazdasági vagy egészségügyi felsõfokú),
– legalább 2 éves szakirányú tapasztalat és munkavi-

szony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony,
hivatásos állományú szolgálati viszony megléte.

Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– ellenõrzési gyakorlat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-

alakítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
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 az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

gazdasági fõosztályvezetõi munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet gazdasági tevékenységének koordinálása, veze-
tése alatt állók feladatainak meghatározása, iránymutatá-
sok a feladatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés),
– legalább 2 éves szakirányú tapasztalat és munkavi-

szony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony,
hivatásos állományú szolgálati viszony megléte költség-
vetési intézménynél.

Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-

alakítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
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 az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

jogi és hatósági fõosztályvezetõi munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet jogi és hatósági tevékenységének koordinálása,
vezetése alatt állók feladatainak meghatározása, iránymu-
tatások a feladatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (jogász),
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselõi, illet-

ve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szol-
gálati viszony megléte hatósági, jogi munkakörben.

Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– egészségügyi, egészségbiztosítási, fogyasztóvédelmi,

közigazgatási hatósági eljárásban szerzett gyakorlat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
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= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-
alakítások javaslata,

= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

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

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

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

A pályázatot az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

elnöki kabinetfõnöki munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

fõosztályvezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet kommunikációs tevékenységének és az elnök fel-
adatkörébe tartozó feladatok koordinációja, vezetése alatt
állók feladatainak meghatározása, iránymutatások a fel-
adatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselõi, illet-

ve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szol-
gálati viszony megléte.

Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– sajtó, kommunikáció terén szerzett szakirányú ta-

pasztalat,

– egészségügyi, illetve közigazgatási tapasztalat, külö-
nös tekintettel a közigazgatási koordináció terén szerzett
munkatapasztalatra,

– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-

alakítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

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

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

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

A pályázatot az Egészségbiztosítási Felügyelet elnökének
címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

módszertani és informatikai fõosztályvezetõi
munkakör betöltésére köztisztviselõi kinevezéssel

és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet módszertani és informatikai tevékenységének ko-
ordinálása, vezetése alatt állók feladatainak meghatározá-
sa, iránymutatások a feladatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (egészség-

ügyi közgazdasági, statisztikai, informatikai),
– legalább 2 éves elemzõi tapasztalat és munkaviszony,

köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatá-
sos állományú szolgálati viszony megléte.
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Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– egészségügyben, egészségbiztosításban szerzett ta-

pasztalat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési ki-

alakítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

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

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

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

A pályázatot az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Aparhant–Mucsfa–Nagyvejke községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

gatási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– teljes ECDL-vizsga (alkalmazást követõ 60 napon

belül).

A pályázathoz csatolandó:
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– szakmai önéletrajz,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a körjegyzõség

irányításáról szóló szakmai program.

Illetmény, juttatások az 1992. évi XXIII. tv. alapján.
Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:
– idegennyelv-tudás,
– pályázatírói gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 13.
14 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2007. május 1. napjától.
A pályázatokat Aparhant Község Önkormányzatának

polgármesteréhez címezve kell benyújtani: 7186 Apar-
hant, Kossuth u. 34.

További információ: 06 (20) 576-2382.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása: a képviselõ-testület a benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül dönt.

A kiírásnak megfelelõ pályázók személyes meghallga-
táson vesznek részt.

Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell

eljuttatni: Badacsonytördemic Önkormányzata, Vollmuth
Péter polgármester, 8263 Badacsonytördemic, Hõsök
útja 12. Tel.: 06 (87) 433-036.
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Cirák és Gyóró községek 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. május 2.

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

A pályázatokat az alábbi címre, Tóth Sándor polgár-
mesternek címezve kell benyújtani: Körjegyzõségi Hiva-
tal, 9364 Cirák, Fõ u. 6.

Cigánd Város Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet

aljegyzõi álláshely betöltésére

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

tori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyzõ

által hitelesített másolata,
– szakmai önéletrajz,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelés.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

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

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt
a képviselõ-testület.

A pályázatot Cigánd város jegyzõje címére (3973 Ci-
gánd, Fõ u. 80.) kell benyújtani. További felvilágosítás is
itt kérhetõ, tel.: 06 (47) 334-293, 334-092.

Diósviszló és Rádfalva községek önkormányzatának

képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

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

igazgatásszervezõi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes gyakorlat,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat beadásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ együttes testületi ülésen, 30 napon belül.

A képviselõ-testületek döntésük meghozatala elõtt a pá-
lyázati kiírásban szereplõ feltételeknek megfelelõ pályá-
zókat meg kívánják hallgatni. A meghallgatás a személyes
kapcsolatteremtést szolgálja, nem minõsül képességi, il-
letve alkalmassági vizsgálatnak.

Az állás 2007. augusztus 16-tól tölthetõ be.
A munkaidõ heti 40 óra.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot postai úton vagy személyesen az alábbi

címre kell eljuttatni: Polgármesteri Hivatal, Diósviszló,
Petõfi S. u. 106. A borítékra kérjük ráírni „Körjegyzõi pá-
lyázat”.

További információ kérhetõ Keserûné Nagy Margit pol-
gármestertõl, tel.: 06 (30) 226-3239.
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Dömös Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

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

pesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– a jegyzõi gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz mellékelni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítési okiratok másolatát (eredeti okiratok meg-

híváskor történõ bemutatásával),
– vezetõi programot.

Önkormányzatunk szolgálati lakást biztosítani nem tud.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szóló köztisztviselõi

jogviszony.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek meg-

felelõ pályázók meghallgatását követõen kerül sor.
A pályázat elbírálására a pályázatok benyújtásának ha-

táridejét követõ 30 napon belül kerül sor.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-

tölthetõ.
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályáza-

tot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 3.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Dömös

Község Polgármesteri Hivatala, 2027 Dömös, Táncsics M.
u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

Érdeklõdni Novák Lajos polgármesternél lehet, tel.: 06
(33) 507-050.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

aljegyzõi álláshely betöltésére, osztályvezetõi
feladatok ellátása mellett

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

tori képesítés,

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

Elõnyt jelent:
– önkormányzati hivatalban eltöltött, kettõnél többéves

közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget tanúsító diploma – közjegyzõ

által hitelesített – másolatát,
– szakmai programot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény fi-
gyelembevételével, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályá-
zatot úgy kell benyújtani, hogy az legalább a harmincadik
napon 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezzen.

A pályázat elbírálásának módja: a helyi önkormányza-
tokról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejének leteltét követõ közgyûlés.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen.
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez (2030

Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani.

Felsõtárkány Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Felsõtárkány Község Polgármesteri Hivatala
jegyzõi állásának betöltésére

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

ron szerzett diploma,
– 2 éves államigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közbeszerzések terén szerzett gyakorlat,
– EU-pályázatok megírásához, menedzseléséhez szük-

séges szakértelem,
– beruházások bonyolítása terén szerzett szakmai ta-

pasztalatok,
– jogi normaalkotási jártasság,
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– „B” kategóriájú (személygépkocsi) vezetõi engedély,
– törvényi minimumnál hosszabb közigazgatási gya-

korlat.

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

A pályázathoz kérjük csatolni:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

másolatát,
– vezetõi engedély fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

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

A jegyzõi állás határozatlan idõre szól 2007. július 1-jé-
tõl tölthetõ be.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ 10 napon belül kerül sor.

A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell
eljuttatni: Polgármesteri Hivatal, 3324 Felsõtárkány, Fõ
út 101.

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon kérjük feltün-
tetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni dr. Juhász
Attila Simon polgármesternél személyesen vagy a 06 (36)
534-010-es telefonszámon lehet.

Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
munkatársat keres

a Titkársági Iroda vezetõi feladatainak ellátására
határozott idõre (gyed, gyes idõtartamára)

Az állás 2007. április 23-tól betölthetõ.

Alkalmazási feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet elõírása szerint: jo-

gász szakképzettség vagy fõiskolai szintû államigazgatási
és szociális igazgatási szakképzettség,

– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási alapvizsga, valamint köz-

igazgatási szakvizsga.

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján.

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló ok-
mány(ok) másolatát a Polgármesteri Hivatal Titkársági
irodájára (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2007. április 6-ig
kérjük eljuttatni.

Hollókõ és Nógrádsipek községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
az újonnan létrejövõ körjegyzõség
körjegyzõi feladatainak ellátására,
körjegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

ri hivatal irányításáról és a körjegyzõi feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot,

– a végzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által hite-
lesített másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ki-
véve, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor köztisztviselõi
jogviszonyban áll,

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat,
– Nógrád megyei lakóhely.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
szerint történik.

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

A pályázat elbírálója: Hollókõ és Nógrádsipek Közsé-
gek Önkormányzatainak Képviselõ-testületei.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
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A pályázatot két példányban, zárt borítékban, „Körjegy-
zõi pályázat” megjelöléssel Nógrádsipek Község Önkor-
mányzata polgármesterének címezve kell benyújtani az
alábbi címre: 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

További információ: Doman Ferenc polgármester, tel.:
06 (20) 923-6044.

Kémes–Szaporca–Tésenfa–Cun–Drávapiski
községi önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

A pályázathoz mellékelni kell:
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi).

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

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

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtásának határ-
idejétõl számított egy hónapon belül kerül sor.

Az állás 2007. április 16-tól betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Kémes község polgármesteréhez (Horváth

Zoltánné) kell benyújtani. Cím: 7843 Kémes, Kossuth
u. 18. Tel.: 06 (73) 495-060, 495-042.

Kisdorog–Bonyhádvarasd önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell a feltételeket bizonyító do-
kumentumok másolatát.

Bérezés: a Ktv. szerint.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl

számított 15 napon belül kell benyújtani Kisdorog község
polgármesterének, cím: 7159 Kisdorog, Kossuth L. u. 187.
A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

Kistarcsa Város Önkormányzata
a 2004. évi XXXIII. törvény 7. §-a alapján

pályázatot hirdet
az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti

személyszállítás szolgáltatás ellátására

I. Ellátandó közszolgáltatási tevékenység és a minimá-
lis közszolgáltatási követelmények: Kistarcsa Város köz-
igazgatási határain belül a helyi tömegközlekedés autó-
busszal történõ ellátása.

II. A tevékenység végzésének jogszabályban meghatá-
rozott és egyéb feltételei: az ajánlattevõ a közszolgáltatást
az autóbusszal végzett menetrend szerinti közszolgáltatás-
ról szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint
végzi.

III. A tevékenység végzésével együtt járó szolgáltatói
jogosultságok és kötelezettségek

1. A 2007. évi menetjegyárak:
a) egyszeri utazásra szóló jegyár: 130 Ft,
b) havi dolgozói bérlet ára: 2530 Ft,
c) kedvezményes (nyugdíjas-, tanuló-) bérlet ára: 820 Ft.
A tanulókat megilletõ kedvezményeket az igénybevevõ

diákigazolvánnyal köteles igazolni.
A nyugdíjaskedvezményeket az igénybevevõ személyi

azonosító okmánnyal köteles igazolni.
2. Az ajánlatkérõ képviselõ-testülete által jóváhagyott

jegy- és bérletárak változtatására vonatkozó igényét az
ajánlattevõ legkésõbb minden év október 31-ig köteles a
kiíró részére bejelenteni a kiíró képviselõ-testületének jó-
váhagyása végett.

A megváltozott menetjegyárakat az ajánlattevõ a hely-
ben szokásos módon hirdeti ki, legkésõbb az áremelést
megelõzõ naptól számított 30 nappal.

3. Az ajánlatkérõ képviselõ-testülete által jóváhagyott
menetrend változtatásra vonatkozó igényét az ajánlattevõ
legkésõbb a tervezett változtatás elõtt 90 nappal köteles a
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kiíró részére bejelenteni a kiíró képviselõ-testületének jó-
váhagyása végett.

A megváltozott menetrendet az ajánlattevõ a helyben
szokásos módon hirdeti ki, legkésõbb a menetrend válto-
zását megelõzõ naptól számított 30 nappal.

4. Az ajánlattevõnek biztosítania kell a helyi közlekedés
igénybevételére jogosító jegyek és bérletek forgalmazásá-
nak megszervezését úgy, hogy az egyszeri utazásra szóló
jegyek a helyi autóbuszon minden utazás megkezdése
elõtt, míg a bérletjegyek minden hó 5. napjáig az autóbusz
vezetõjénél megvásárolhatók legyenek.

Az egyszeri utazásra szóló jegyen feltüntetésre kerül a
jegy ára, a biztosítási díj és az áfa.

A bérleten feltüntetésre kerül a tömegközlekedést bizto-
sító neve, címe, adószáma, a bérlet sorszáma, a bérlet ára, a
biztosítási díj, a bérlet érvényességi ideje, az áfa, a bérlet
használójának neve és címe.

5. Az ajánlattevõnek a buszközlekedést a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõ mûszaki állapot-
ban lévõ autóbuszokkal kell végeznie.

IV. A szolgáltató tevékenységét érintõ más szolgáltató
jogosultságairól valón tájékoztatás

A szolgáltató tevékenységét más szolgáltató jogosultsá-
gai nem érintik.

V. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülõ lé-
tesítmények, eszközök meghatározását, azok mûködteté-
sének és használatának feltételei

Létesítmények, eszközök nem kerülnek a szolgáltató
birtokába vagy használatába.

VI. Az ellátásért felelõs szolgáltatóval szembeni jogo-
sultságait és kötelezettségeit a közszolgáltatási szerzõdés
tartalmazza.

VII. A korábbi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról
és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerrõl történõ
tájékoztatás

A 2006. évi menetjegyárak:
a) egyszeri utazásra szóló jegyár: 130 Ft (biztosítás),
b) havi dolgozói bérlet ára: 2530 Ft (biztosítás),
c) kedvezményes (nyugdíjas-, tanuló-) bérlet ára: 820 Ft

(biztosítás).

VIII. Alvállalkozó közremûködésére vonatkozó felté-
telek

Az ajánlattevõ alvállalkozót, alvállalkozói szolgáltatást
nem vehet igénybe.

IX. A közszolgáltatási szerzõdés módosításának, fel-
mondásának feltételei

A közszolgáltatási szerzõdés a 2004. évi XXXIII. tör-
vény és a közszolgáltatási szerzõdés rendelkezései szerint
módosítható vagy mondható fel.

X. Egyéb feltételek
1. Az ajánlatban szereplõ jármûvek szerzõdéskötéskor

nem lehetnek 5 évnél öregebbek.
2. Az ajánlatban szereplõ jármûvek elsõ üzembe helye-

zése nem lehet 2002 elõtti.
3. Kétajtós, helyi járatra alkalmas kivitelben nem lehet-

nek hosszabbak 9,5 méternél.
4. Szállítható személyek száma minimum 80 fõ.
5. Ajánlattevõnek saját tartalék autóbusszal kell rendel-

keznie 15 km-en belül.
6. Ajánlattevõnek igazolnia kell 50 km-en belül tömeg-

közlekedésben végzett szakmai gyakorlatát.
7. Ajánlattevõnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy

köztartozása nincs (központi és helyi adó, tb, VPOP, ille-
ték).

8. Ajánlattevõnek az ajánlatához csatolnia kell 30 nap-
nál nem régebbi cégkivonatát. Folyamatban lévõ módosí-
tás esetén nyilatkoznia kell a módosítás alatt lévõ adatra.

9. Ajánlattevõnek az ajánlatához csatolnia kell alapító
okiratát.

10. Ajánlattevõnek az ajánlatát folyamatos sorszámo-
zással kell ellátnia.

Ajánlatot nyújthat be olyan magyarországi székhelyû
gazdasági társaság amely vállalja az ezen felhívásban rész-
letezett üzemeltetési feltételeket.

Az ajánlattételi határidõ: 2007. május 18-án 12.00 óra.
Az ajánlatok elbírálása az összességében legelõnyösebb

ajánlat bírálati szempontja alapján történik, a döntést Kis-
tarcsa város képviselõ-testülete hozza meg.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja:
2007. június 27.

A szolgáltatás megkezdésének idõtartama: 2007. jú-
lius 2., a közszolgáltatási szerzõdés idõtartama 5 év.

Kötegyán Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshelyre

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogai-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot hirdet 2007. július 1. napjával betölthetõ,
határozatlan idõre szóló, teljes munkaidõben történõ jegy-
zõi állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál-

lam- és jogtudományi egyetemi képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves, közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– a jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyon-
nyilatkozat tételére köteles.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítvá-

nyokat, vagy azok hiteles másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve az

ezek alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumok vagy
ezek hiteles másolatát.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró településen jegyzõi
feladat ellátása.

Elvárások: a szakmai apparátus magas színvonalú irá-
nyítása.

Munkavégzés helye: Kötegyán, Kossuth u. 33.
Bérezés és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályá-

zatot Kötegyán község polgármestere címére (Nagyné
Felföldi Ilona, 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.) kell be-
nyújtani 2007. május 31-én 16 óráig.

A pályázatot zárt borítékban, „Jegyzõ” jeligével, aján-
lott küldeményként kell megküldeni.

További információ kérhetõ Nagyné Felföldi Ilonától,
Kötegyán község polgármesterétõl, tel.: 06 (66) 278-422.

A pályázat elbírálása: 2007. június 30-ig, az állás betölt-
hetõ: 2007. július 1-jétõl.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban értesítést
kap.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
városfejlesztési osztályvezetõ munkakör

betöltésére

Ellátandó feladat: a Városfejlesztési Osztály feladatkö-
rébe tartozó önkormányzati fejlesztések, beruházások, fel-
újítások, üzemeltetési, illetve vagyongazdálkodási felada-
tok ellátásának irányítja és ellenõrzése.

Felelõs
– a szervezeti egység jogszerû mûködéséért, a haté-

kony munkavégzésért, a célszerû munkamegosztás kiala-
kításáért,

– a testületi elõterjesztések szakszerû elõkészítéséért,
– a testületi és vezetõi döntések idõben történõ szak-

szerû végrehajtásáért, a testület szakmai kiszolgálásáért,
– az osztály feladatkörében tartozóan az állampolgárok

tájékoztatásáért,
– a hivatal ügyrendjében és belsõ szabályzataiban meg-

határozott feladatok végrehajtásáért.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet (alkalmazási feltétel)
– az alábbi szakképesítések valamelyike: egyetemi

vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (szerkezetépítõ, ma-
gasépítõ üzemmérnöki), építõmérnöki, településmérnöki
(városgazdasági mérnöki), közlekedésmérnöki szakkép-
zettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség,
egyetemi szintû jogász vagy legalább fõiskolai szintû
igazgatásszervezõi szakképzettség és településfejlesztési,
illetve településrendezési szakképesítés,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(Ktv.) 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása,

– közigazgatási alapvizsga és szakvizsga a Ktv. 25. és
31. §-ainak rendelkezései szerint,

– legalább 2 év szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, idegennyelv is-
merete.

A pályázat tartalmazza az osztály vezetésére vonatkozó
szakmai és vezetõi elképzeléseket, melyhez csatolni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– kézzel írott önéletrajzot,
– a szakképesítést, alap- és szakvizsgát (nyelvvizsgát),

valamint a szakmai (közigazgatási) gyakorlatot igazoló
okiratok másolatát,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a feltételként
megjelölt vagyonnyilatkozati kötelezettségnek eleget tesz.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hi-
vatal Közszolgálati szabályzatának vonatkozó rendelkezé-
sei szerint.

Érdeklõdni lehet: dr. Kelemen Marcell jegyzõnél sze-
mélyesen: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I/9., telefonon: 06
(93) 500-708.
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A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 16. nap (cím:
dr. Kelemen Marcell jegyzõ, 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.).

A benyújtott pályázatok elbírálása: a munkáltatói jog-
kör gyakorlója által a polgármester egyetértésével törté-
nik, a beérkezést követõ 15 napon belül.

Nagymányok Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott fel-
adatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másola-

tát.

Az állás betölthetõ: 2007. július 1. napjától. A kineve-
zés határozatlan idõre szól.

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

A pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testület a be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a következõ ülé-
sén dönt.

Bérezés és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Nagy-
mányok nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani.
Cím: 7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28. Tel.: 06 (74)
558-040.

Pápakovácsi, Kup és Nóráp községek
önkormányzatának képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– legalább 4 éves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent: körjegyzõségnél szerzett közigazgatási
gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot (személyi adatokat, életutat, szakmai

gyakorlatra vonatkozó adatokkal),
– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-

hívás Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ
15. nap.

A pályázatokat 3 példányban, Pápakovácsi község pol-
gármesterének címezve (8596 Pápakovácsi, Fõ utca 19.)
kell benyújtani.

A pályázatokat a képviselõ-testületek a benyújtási ha-
táridõ lejártát követõ együttes ülésen bírálják el.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól.

Prügy Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

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

szervezõi fõiskolai végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat (korábbi, jelen-

legi jegyzõi gyakorlat elõny),
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
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– képesítést igazoló okiratok másolatát, a legmagasabb
végzettségrõl hitelesített másolatot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ere-
detijét.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. napon jár le.

A pályázat elbírálása a pályázatot elõkészítõ bizottság
javaslata alapján, a fenti határidõ lejáratát követõ elsõ kép-
viselõ-testületi ülésen történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.
A pályázati feltételekben foglaltaktól a képviselõ-testü-

let nem tud eltekinteni, a hiányos vagy nem megfelelõ pá-
lyázatokat már elbírálásra sem tudja befogadni.

A kinevezés határozatlan idõre szól, bérezés a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület hivatalának
vezetése és a más jogszabályok által meghatározott jegy-
zõi hatáskörök gyakorlása.

A pályázatot Prügy község polgármesteréhez kell be-
nyújtani: Boros-Leskó Géza, 3925 Prügy, Kossuth Lajos
u. 3.).

Érdeklõdni a 06 (47) 572-319-es telefonszámon vagy
személyesen lehet.

Szakoly Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok: Szakoly Község Polgármesteri Hi-
vatalának vezetése az Ötv. szerint.

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

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent önkormányzatnál
szerzett közigazgatási vezetõi gyakorlat, valamint angol
vagy német közép- vagy felsõfokú nyelvvizsga.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30. nap.

A pályázatról a képviselõ-testület dönt a pályázatérté-
kelõ bizottság elõzetes értékelését követõen.

Az állás a döntést követõ hónap elsõ napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
Egyéb juttatás: megegyezés szerint.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Szûcs

Gabriellától, Szakoly község polgármesterétõl lehet kérni
(4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.) személyesen vagy a 06
(42) 361-311-es telefonszámon munkaidõben.

Szank Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés.

Alkalmazási feltételek:
– a Ktv.-ben szabályozott összeférhetetlenség hiánya,
– a Ktv.-ben szabályozott vagyonnyilatkozat-tétel.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi vagy önkormányzati igazgatási vezetõi gya-

korlat,
– európai számítógép-használói jogosítvány (ECDL).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hite-

les másolatát.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, 1 példány-
ban kell benyújtani a következõ címre: Szank község pol-
gármestere, 6131 Szank, Béke u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázati
határidõ lejártát követõ soron következõ képviselõ-testü-
leti ülés.

Az állás a képviselõ-testület döntését követõ hó elsõ
napjától betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól.

Önkormányzati lakás szükség esetén megoldható.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Szank

község polgármesterénél a 06 (77) 495-040-es telefon-
számon.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi

önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alap-
ján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

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

A pályázati eljárás illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
közgyûlés, legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határ-
idõt követõ legközelebbi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város polgármes-

teréhez (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyúj-
tani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni:
„Aljegyzõi pályázat”.

Vasszilvágy Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére
heti 6 órás részmunkaidõben

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

temi végzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármes-

teri hivatal irányításáról és a jegyzõi feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot.

A pályázat elbírálásánál elõny:
– 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 XXIII. törvény sze-
rint történik.

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

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

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ hó 1. napjától.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel Vasszilvágy Község Önkormány-
zata polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi
címre: 9747 Vasszilvágy, Rákóczi F. u. 25.
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Szolnok Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot ír ki

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági osztály

osztályvezetõi álláshelyére

Ellátandó feladatok:
Jogszabályban meghatározott illetékességi területen el-

látja az elvi telekalakítási, telekalakítási elvi építési, épí-
tési, bontási, használatbavételi és fennmaradási, rendelte-
tésmegváltoztatás-engedélyezési, továbbá az ezekkel ösz-
szefüggõ ellenõrzési és kötelezési ügyekkel kapcsolatos
feladatokat.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgrság,
– összeférhetetlenség hiánya a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló törvényben foglaltak alapján,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben, valamint a

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott
foglalkoztatási és összeférhetetlenségi feltételeknek meg-
feleljen,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretekkel
rendelkezik,

– vagyonnyilatkozat, valamint
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban a feladatkört érintõ területen szer-

zett vezetõi gyakorlat.

Illetmény, juttatások: a Ktv.-ben és a polgármesteri hi-
vatalban dolgozó köztisztviselõk közszolgálati jogviszo-
nyáról szóló 30/2001. (IX. 27.) KR sz. rendeletben foglal-
taknak megfelelõen.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat má-

solata,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában, il-

letve a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatá-
rozott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor
fennáll-e,

– részletes szakmai elképzelések, vezetõi program,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat teljes

terjedelmét az e célra létrehozott elõkészítõ bizottság tag-
jai megismerhessék,

– hozzájáruló nyilatkozat képesség-, illetve alkalmas-
sági vizsgálat elvégzéséhez.

A kötelezõ tartalom bármelyik elemének hiánya miatt a
pályázat hiánypótlásra történõ felszólítás nélkül érvénytelen.

A pályázatok benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatok elõzetes értékelését háromtagú elõkészítõ

bizottság végzi.
A pályáztató fenntartja magának külsõ szakértõ bevoná-

sával a képesség-, illetve alkalmasságvizsgálat (képesség-
teszt, személyiségkérdõív stb.) végzésének jogát, a pályá-
zó szakmai kvalitásairól, tudásáról, tájékozottságáról, va-
lamint arról, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.

Az álláshely betölthetõ: 2007. június 1. napjától.

A pályázat benyújtható: zárt borítékban, amelyen tün-
tessék fel:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Dr. Szakali Erzsébet jegyzõ
„Építéshatósági Osztály osztályvezetõi pályázat”

Minden pályázó a döntésrõl írásos tájékoztatást kap az
elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázat benyújtásához információ (SZMSZ) elér-
hetõ a www.szolnok.hu honlapon, a munkaköri leírás ter-
vezete megismerhetõ személyesen a Személyzeti és Mun-
kaügyi Osztályon (Szolnok, Kossuth tér 9. fszt. 6., munka-
napokon 7.30–16.00 óra között).

Elõzetesen egyeztetett idõpontban felvilágosítást nyújt:
dr. Szakali Erzsébet jegyzõ, tel.: 06 (56) 503-442.

Szolnok Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot ír ki

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Igazgatóság Közbeszerzési

és Vagyongazdálkodási Osztálya
ügyintézõi álláshelyére

Ellátandó feladatok:
Az osztály feladatkörét érintõen a kapcsolódó mûszaki

feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben foglaltaknak megfelelõen általános alkalma-
zási feltételek (a továbbiakban: Ktv.):

– magyar állampolgárság,
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– összeférhetetlenség hiánya,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki szakképzettség, vagy fõiskolai szintû település-
mérnöki szakképzettség, vagy egyetemi vagy fõiskolai
szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség,

– vagyonnyilatkozat, valamint
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább kétéves szakmai

gyakorlat.

Illetmény, juttatások: a Ktv.-ben és a polgármesteri hi-
vatalban dolgozó köztisztviselõk közszolgálati jogviszo-
nyáról szóló 30/2001. (IX. 27.) KR sz. rendeletben foglal-
taknak megfelelõen.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat má-

solata,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat teljes
terjedelmét az e célra létrehozott elõkészítõ bizottság tag-
jai megismerhessék,

– hozzájáruló nyilatkozat képesség-, illetve alkalmas-
sági vizsgálat elvégzéséhez.

A kötelezõ tartalom bármelyik elemének hiánya miatt a
pályázat hiánypótlásra történõ felszólítás nélkül érvénytelen.

A pályázatok benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést követõ 16. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 10 napon belül.

A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatok elõzetes értékelését háromtagú elõkészítõ

bizottság végzi.
A pályáztató fenntartja magának külsõ szakértõ bevoná-

sával a képesség-, illetve alkalmasságvizsgálat (képesség-
teszt, személyiségkérdõív stb.) végzésének jogát, a pá-
lyázó szakmai kvalitásairól, tudásáról, tájékozottságáról,
valamint arról, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap 1. nap-
jától.

A pályázat benyújtható: zárt borítékban, amelyen tün-
tessék fel:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Dr. Szakali Erzsébet jegyzõ
„Vagyongazdálkodási ügyintézõ (mûszaki) pályázat”

Minden pályázó a döntésrõl írásos tájékoztatást kap az
elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázat benyújtásához információ (SZMSZ) elér-
hetõ a www.szolnok.hu honlapon, a munkaköri leírás ter-
vezete megismerhetõ személyesen a Személyzeti és Mun-
kaügyi Osztályon (Szolnok, Kossuth tér 9. fszt. 6., munka-
napokon 7.30–16.00 óra között).

Elõzetesen egyeztetett idõpontban felvilágosítást nyújt:
– dr. Szakali Erzsébet jegyzõ, tel.: 06 (56) 503-442,
– dr. Lédeczi Barnabás osztályvezetõ, tel.: 06 (56)

503-410.

Vámospércs Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A pályázati felhívás kiírását kötelezõ tevõ jogszabályi
hely az 1990. évi LXV. törvény 36. §-ának (1) bekezdése.

Az ellátandó feladat fõbb jellemzõi:
– az önkormányzat hivatala szervezési és jogi irodájá-

nak vezetése,
– a kisebbségi önkormányzat mûködésével kapcsolatos

feladatok ellátása,
– az önkormányzat képviselõ-testületének közoktatási,

közmûvelõdési, sajtó-, ifjúsági és sportbizottságának mû-
ködésével kapcsolatos teendõk ellátása.

Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– idegennyelv-tudás elõnyt jelent.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
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Az érvényes pályázat kötelezõ tartalmi elemei:
– pályázati kérelem,
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebben kiadott erkölcsi bizonyít-

vány,
– iskolai végzettség(ek)et és más képzettség(ek)et iga-

zoló okirat(ok) hiteles másolata,
– vezetõi program (a munkakör ellátására vonatkozó

részletes szakmai elképzelések).

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot dr. Tóth Kálmán jegyzõnek címezve
személyesen vagy postai úton kell benyújtani, cím: 4287
Vámospércs, Béke u. 1.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására nyitva álló határidõ leteltét követõ soron következõ
képviselõ-testületi ülés napja.

Az állás betölthetõségének kezdete: a képviselõ-testü-
leti döntést követõ munkanap.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 06
(52) 591-502-es telefonszámon, dr. Tóth Kálmán jegyzõ-
tõl kérhetõ.

Zalabér és Zalavég községi önkormányzatok
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 3 éves jegyzõi, körjegyzõi gyakorlat vagy

vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok fénymá-

solatát (eredeti okiratok benyújtáskor vagy meghíváskor
történõ bemutatásával),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Önkormányzataink szolgálati lakást biztosítani nem

tudnak.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szerint.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben feltüntetett

megjelenési idõponttól számított 15. napon ügyfélfogadási
idõ végéig.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek meg-
felelõ pályázók személyes meghallgatását követõen kerül
sor.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülésen
kerül sor. A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés
meghozatalát követõen értesítést kapnak.

A munkakör 2007. március 19-tõl tölthetõ be teljes
munkaidõben.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Zala-
bér Község Önkormányzatának polgármestere, Gérczei
Ildikó, 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc u. 2., telefon: 06 (83)
376-001.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Pados Csaba körjegyzõtõl a 06 (83) 376-001 vagy
576-000 telefonszámokon kérhetõ munkaidõben.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Magyar Köztársaság
önkormányzati és területfejlesztési minisztere

pályázatot hirdet
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

szakirányítása alá tartozó
önkormányzati és térségi koordinátor

munkavállalói munkakörök betöltésére

A Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejleszté-
si minisztere a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (Mt.) 80. § (1) bekezdése alapján – a munkál-
tatói döntés lehetõségével élve – pályázatot hirdet a mellék-
letben felsorolt, az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium szakirányítása alatt mûködõ önkormányzati és
térségi koordinátor munkavállalói munkakör betöltésére az
alábbi feltételekkel:

Az önkormányzati és térségi koordinátor tevékenységé-
nek célterületei a kistérségben mûködõ helyi önkormány-
zatok, a Kistérségi Fejlesztési Tanács, a többcélú kistér-
ségi társulás, a területfejlesztési önkormányzati társulások
tevékenységének segítése, különösen a kistérség-fejlesz-
tési programok elõkészítésének szervezése, értékelése,
megvalósításának figyelemmel kisérése, támogatása, a
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nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források
felkutatása, a kitûzött területfejlesztési célok szerinti hasz-
nosításának elõmozdítása.

A munkavállaló feladatai:
– közremûködés a kistérség hosszú távú fejlesztési

stratégiájának elkészítésében, a kistérség fejlesztési prog-
ramjainak kialakításában,

– közremûködés a kistérségbe illeszkedõ önkormány-
zati fejlesztési projektek azonosításában és elõkészíté-
sében,

– eseti jelleggel közremûködés a Nemzeti Fejlesztési
Terv Tanácsadó Hálózat munkájában,

– közvetíti a Kistérségi Fejlesztési Tanács, illetve a
Többcélú Kistérségi Társulások törekvéseit a Regionális
Fejlesztési Tanács felé,

– közremûködés a Területi Információs Rendszer mû-
ködtetésében,

– támogatási lehetõségek nyomon követése, naprakész
információk biztosítása,

– adatgyûjtés-szolgáltatás a térségi folyamatok elem-
zéséhez,

– projektgenerálás és tájékoztatás,
– önkormányzatok és társulásaik információs támoga-

tása.

Pályázati feltételek:
– Európai Gazdasági Térség valamely országának ál-

lampolgársága,
– magyar nyelv tárgyalási szintû ismerete és használata,
– a kistérségre vonatkozó átfogó helyismeret,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– egészségügyi alkalmasság.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi, fõiskolai diploma,
– korábban a kistérségi fejlesztési hálózatokban (kis-

térségi megbízott, vidékfejlesztési menedzser, falugaz-
dász, NFT házhoz megy) eltöltött gyakorlat,

– területfejlesztési, közgazdasági, jogi, illetve állam-
igazgatási szakirányú felsõfokú végzettség, vagy ilyen
irányú tanulmányok végzése,

– területfejlesztési, közgazdasági, gazdaságfejlesztési,
illetve államigazgatási szakirányú tapasztalat,

– angol, német, francia nyelv valamelyikének legalább
alapfokú ismerete,

– igazolt felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– a megpályázott kistérségben állandó elérhetõséggel

és/vagy távmunkahellyel való rendelkezés.

A pályázatban legfeljebb 2 oldal terjedelemben ismer-
tetni kell a feladat ellátására, valamint a megnevezett tér-
ségre vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget (egyéb képzettséget, képesí-

tést, nyelvtudást) igazoló okiratok közjegyzõvel hitelesí-
tett másolatát,

– büntetlen elõélet igazolására három hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt – EGT állampolgár esetén a
származás helye szerinti igazolást –, amely legkésõbb a
pályázat elbírálásának határidejéig benyújtható,

– elérhetõségre, távmunka végzésére vonatkozó adato-
kat,

– a pályázó beleegyezõ nyilatkozatait arról, hogy az ál-
láshely betöltése elõtt aláveti magát az IRM Központi Kór-
ház és Rendelõintézete Üzemorvosi Szolgálatánál egész-
ségügyi alkalmassági vizsgálatnak,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pá-
lyázatban szereplõ személyes adatait az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban ÖTM)
Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztálya és az elbí-
ráló bizottság a pályázat elbírálása során kezelje.

Az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztálya
és az elbíráló bizottság a pályázat során benyújtott szemé-
lyes adatokat a pályázat eredményes elbírálásáig kezeli,
ezt követõen – a nyertes pályázatok kivételével – azokat a
pályázónak visszaküldi.

A szerzõdés idõtartama, személyi alapbér:
2008. február 29-ig, határozott idõtartamra szóló – táv-

munkában végzett – munkaszerzõdéssel történik, a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényen ala-
puló bérezés, megállapodás szerint.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos in-
formációk:

A pályázatot legkésõbb a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 15. napon, amennyiben az munka-
szüneti nap, akkor az azt követõ munkanap 14 óráig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton Budapest V., Ná-
dor u. 2. alatt az ÖTM Ügyfélszolgálati Irodája útján, pos-
tacím: ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosz-
tály, 1903 Budapest, Pf. 314), „Önkormányzati és Térségi
Koordinátor pályázat” megjelöléssel, amely tartalmazza a
megpályázni kívánt kistérség megnevezését is.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 30. nap.

A pályázatokat az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter az erre felkért bizottság javaslata alapján bírálja
el. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az álláshely a pályázat elbírálása után, legkorábban
2007. május 1. naptól tölthetõ be.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet
a pályázatban meghirdetett kistérségi központokról

Sorszáma Kistérség neve

Dél-Alföldi Régió

1 Bácsalmási

7 Hódmezõvásárhelyi

18 Mezõkovácsházai

22 Szarvasi

25 Szentesi

Dél-Dunántúli Régió

37 Nagyatádi

39 Pécsi

44 Siófóki

48 Tabi

Észak-Alföldi Régió

50 Baktalórántházi

54 Derecske-Létavértesi

55 Fehérgyarmati

57 Hajdúhadházi

63 Kunszentmártoni

74 Törökszentmiklósi

Észak-Magyarországi Régió

84 Füzesabonyi

91 Miskolci

99 Szécsényi

102 Tiszaújvárosi

Közép-Dunántúli Régió

108 Balatonfüredi

110 Dorogi

114 Esztergomi

120 Pápai

Közép-Magyarországi Régió

133 Dabasi

137 Monori

138 Nagykátai

Nyugat-Dunántúli Régió

151 Körmendi

163 Téti

165 Zalaegerszegi

166 Zalaszentgróti

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály

fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör betöltésére

A fõosztályvezetõ-helyettes jogállása: az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF)
elnöke által kinevezett és megbízott köztisztviselõ.

A fõosztályvezetõ-helyettes feladata:
– Közremûködés az OMMF jogszabály-elõkészítési

felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek kialakí-
tásában, más tárcák jogszabály-tervezeteinek véleménye-
zésében, belsõ szabályozás elõkészítésében, a II. fokú
munkavédelmi határozatok jogi elõkészítésében, és a tár-
sadalmi, valamint civil szervezetekkel való együttmûkö-
dés elõsegítésében. A feladatok ellátásához a közigazga-
tási eljárások ismerete és alkalmazása szükséges, és elõny
a munkavédelem jogi szabályozásának ismerete.

– Az SzMSz és a fõosztályvezetõ által meghatározott
munkamegosztás szerint részt vesz a fõosztály feladatel-
látásának irányításában és ellenõrzésében a fõosztály ügy-
rendjének és a munkaköri leírásának megfelelõen.

– A fõosztály ügyrendjének megfelelõen a fõosztályve-
zetõ-helyettes ellátja a Jogi és Szabályozási Osztály veze-
tõi feladatokat is.

– A fõosztályvezetõt távollétében vagy akadályozta-
tása esetén helyettesíti.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– jogi egyetemi végzettség, és jogi szakvizsga,
– legalább öt éves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– jogszabály-elõkészítésben szerzett gyakorlat,
– EU jogszabályok ismerete,
– felsõfokú OKJ munkavédelmi szakképesítés,
– idegen nyelv (angol vagy német) ismerete,
– közigazgatási szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– egy darab 4×4-es színes fényképet,
– a pályázó szakmai önéletrajzát részletesen bemutató,

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

nyítványt,
– iskolai, illetve egyéb végzettséget tanúsító okiratok

hiteles másolatát,
– rövid szakmai (vezetõi) programot.
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A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör illetménymeghatározás szempontjából fõ-
osztályvezetõ-helyettes besorolásúnak felel meg.

A munkakör betöltését összeférhetetlenségi és vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése terheli.

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

A pályázatot – zárt borítékban – az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Bu-
dapest, Pf. 639) a Humánpolitikai Osztály részére kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az
OMMF JIKF fõosztályvezetõ-helyettes munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatban, szakmai kérdésekben ér-
deklõdni az OMMF Humánpolitikai Osztályán a 06 (1)
346-9486-os és a 06 (1) 346-9555-ös telefonszámon lehet.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon be-

lül kerülnek elbírálásra. A pályázatot az OMMF elnöke ál-
tal felkért bizottság bírálja el. A bizottság a pályázati felté-
teleknek megfelelõ pályázókat személyesen meghallgatja.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ
8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pá-
lyázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejûleg postai
úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és
annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen
kezeljük.

A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szól.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

A jogi szakvizsga elõnyt jelent.

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

– az iskolai végzettséget tanúsító diploma, a jogi
és/vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló bizonyítvány
másolatát,

– szakmai programot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény fi-
gyelembevételével, megegyezés szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejének leteltét követõ közgyûlés.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen.
A pályázatot Érd város polgármesteréhez (cím: Érd,

Alsó u. 1.) kell benyújtani.

Gyulakeszi–Kisapáti–Raposka Körjegyzõség
körjegyzõje

pályázatot hirdet
köztisztviselõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– mérlegképes könyvelõi végzettség és/vagy közép-

vagy felsõfokú közgazdasági oktatásban szerzett képzettség,
– legalább alapfokú számítógép-kezelõi végzettség,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: mérlegképes könyvelõi
végzettség.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakképzettséget igazoló – körjegyzõ által hitelesí-

tett – okiratmásolat,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

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

A pályázat benyújtásának – beérkezésének – határ-
ideje: a Belügyi Közlönyben történt megjelenéstõl számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázók az elbírálásra jogosul-
tak részvételével személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történt megjelenéstõl számított 30. nap.

Az állást 2007. május 1-jétõl lehet betölteni.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

juttatni: Gyulakeszi–Kisapáti–Raposka Körjegyzõsége,
dr. Horváth Károly körjegyzõ, 8300 Tapolca, Zrínyi u. 7.
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Kára–Somogyacsa–Somogydöröcske–Szorosad–
Törökkoppány községek körjegyzõje

pályázatot hirdet
szociális és gyámügyi ügyintézõi, anyakönyvvezetõi

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves, fent nevezett munkakörben szerzett

gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– megfelelés a köztisztviselõk képesítési elõírásairól

szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A kinevezés határozott idõre szól, az illetmény és a jut-
tatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
törvényben foglaltak szerint történik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

A pályázatot Kára–Somogyacsa–Somogydöröcske–
Szorosad–Törökkoppány községek körjegyzõjéhez, Or-
bánné Zilizi Mártához kell benyújtani. Cím: 7285 Török-
koppány, Kossuth u. 66. Telefon: (84) 577-913.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására
4 éves határozott idõtartamra

2007. május 1-jétõl 2011. április 30-ig

Pályázati feltételek:
A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek ve-

hetnek részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok
szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, valamint költség-
vetési minõsítéssel és igazolják a magyar könyvvizsgálói
kamarai tagságukat.

Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázattevõnek a beadási idejéhez képest 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyv-
vizsgálói megnevezését és adatait, valamint a természe-

tes személy magyar könyvvizsgálói kamarai tagságának
számát.

Mind a természetes, mind a jogi személyek esetében
csatolni kell a felelõsségbiztosítási kötvényük másolatát.

A pályázónak legalább 2 éven keresztül, legalább 3 mil-
liárd forint költségvetési fõösszegû önkormányzatnál fel-
adat-ellátást igazoló, szakmai referenciát kell bemutatnia.

A pályázó legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai ta-
pasztalattal rendelkezzen.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó nevét, tevékenységének rövid szakmai be-

mutatását,
– könyvvizsgálói díj mértékének és a fizetési feltételek

meghatározását,
– szakmai referenciákat,
– az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztala-

tok ismertetését,
– kamarai tagság és annak igazolását,
– felelõsségbiztosítás meglétének igazolását.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatokat Törökbálint nagyközség polgármesteré-
hez (2045 Törökbálint, Munkácsy M. út 79.) kell címezni
„Könyvvizsgálói pályázat” jelzéssel.

A pályázat elbírálása: a pályázati benyújtási határidõt
követõ képviselõ-testületi ülésen.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. §

(2) bekezdésében és a 11/2005. (V. 19.) KvVM
rendeletben foglaltaknak megfelelõen

pályázatot hirdet
az irányítása alá tartozó

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
fõigazgatói,
valamint

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Budapest

igazgatói
munkakörének betöltésére

Az igazgatóságok feladatait a többször módosított
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves vízügyi szakmai gyakorlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
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– vízkárelhárítási (árvíz-, belvíz-, vízminõségi) véde-
kezési és irányítói gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
1. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgató-

ság FÕIGAZGATÓI munkaköre tekintetében:
– vízügyi, környezetvédelmi igazgatási területen szer-

zett tapasztalat,
– európai uniós pályázatok elõkészítésében, illetve

ilyen projektek végrehajtásában való jártasság,
– további felsõfokú végzettség,
– angol, német, francia nyelvtudás vagy a szomszédos

országok nyelvének ismerete;
2. a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság IGAZGATÓI munkaköre tekintetében:
– az igazgatóság mûködési területének ismerete,
– vízügyi, környezetvédelmi igazgatási területen szer-

zett tapasztalat,
– európai uniós pályázatok elõkészítésében, illetve

ilyen projektek végrehajtásában való jártasság,
– további felsõfokú végzettség,
– angol-, német-, francia- vagy szlováknyelv-tudás.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata.

Díjazás a Kjt. szerint. A munkakör magasabb vezetõ
beosztásnak minõsül. A betöltendõ munkakört ellátó sze-

mély jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázatot 2 példányban 2007. március 28-án 16 óráig
lehet benyújtani a „VKKI”, illetõleg a „KDV KÖVIZIG”
jelige feltüntetésével, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Humánpolitikai osztályára: Budapest I.,
Fõ u. 44–50., levélcím: 1394 Budapest, Pf. 351.

Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhetõ
dr. Fenyvesi Béla fõosztályvezetõtõl, a KvVM Vízgazdál-
kodási Fõosztálya vezetõjétõl a 06 (1) 457-3306-os tele-
fonszámon.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõtõl szá-
mított 30 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan
kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztat-
juk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
legkorábban 2007. április 15-tõl tölthetõ be.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik 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 ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 43 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 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

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 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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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 5.0
kiadványát, amely a

Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza.

A „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye” a – LEX-ICON 1.0 (Önkormány-
zati Jogszabályok Gyûjteménye), a LEX-ICON 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), va-
lamint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye I–II.) korábbi kiadványok nyomdokain ha-
ladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az
országos és helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó hatályos jogszabályokat. A kötet négy
részbõl és függelékbõl áll.
Az elsõ részben az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény téma szerinti rendelkezéseit, az orszá-
gos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit, a területszervezési eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a választójogi törvénynek
az adott témában történõ végrehajtására kiadott 34/2002. (XII. 23.) BM rendeletét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét közöljük. A második rész az Országos Választási Bizottságnak a témakörrel összefüggésben a Ma-
gyar Közlönyben 1998–2006 között közzétett állásfoglalásait, a harmadik rész az Alkotmánybíróság által
1990–2006 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait
adja közre, az országos, illetve helyi népszavazás, népi kezdeményezés szerinti bontásban. A negyedik rész a
Legfelsõbb Bíróság eseti döntéseit tartalmazza. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép-
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A kiadvány nem csak a tanulmányaikat folytató egyetemi és fõiskolai hallgatók, hanem a választási bizottságok
tagjai (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási
Bizottság), és a választási irodák munkatársainak igényeit is kielégíti. A tematikusan rendezett jogszabálygyûjte-
mény segítséget nyújthat a választópolgárok és a társadalmi szervezetek népszavazásban, népi kezdeménye-
zésben történõ részvételéhez, a bírósági jogalkalmazáshoz, a közvetlen demokráciát megtestesítõ intézmény-
rendszer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A kiadvány 584 oldal terjedelmû.
Ára: 4221 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönycentru-
mában [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275],
valamint a kiadó Jogi Könyvesboltjában is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem a LEX-ICON § 5.0 „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”
címû kiadványt (ára: 4221 Ft áfával) ...................... 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 jelzõszámára vagy postai úton a fenti
címre átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 389



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 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: kozlonycent-
rum@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

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

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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Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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