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Jogszabályok

A Kormány
29/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása

felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rend-
szerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a
helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának igény-
bejelentési, döntés-elõkészítési és elszámolási rendjérõl,
valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámo-
lási és ellenõrzési feladatairól, továbbá a Magyar Állam-
kincstár Területi Igazgatóságai feladatairól a következõket
rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása fel-
használásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) beve-
zetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Cct.) 22. §-ának a) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján a Kormány a helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatásának igénybejelentési, döntés-elõkészítési és
elszámolási rendjérõl, valamint a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) finanszírozási, elszámolási és
ellenõrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár
területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) feladatairól
a következõket rendeli el:”

2. §

A Rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az 1–5. §, valamint a 13. § (1) bekezdésében

foglaltakat a címzett támogatás vonatkozásában a tárgyév-
ben nem kell alkalmazni, amennyiben az Országgyûlés – a
Cct. 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyévet
megelõzõen – döntött arról, hogy nem indítható új címzett
támogatással beruházás.”

3. §

A Rendelet 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az elõzetesen felszámított, le nem vonható áfával
elnyert központi támogatásnál a hitelintézet, illetve a
Kincstár

a) az idõközben levonhatóvá vált áfa esetén csak a ki-
hirdetésben szereplõ éves ütem levonhatóvá vált áfával
csökkentett részéig,

b) jogszabályi változásból eredõ áfa csökkenésének
esetén – ha a támogatás címzettje nem rendelkezik a Cct.
14. § (14) bekezdésének b) pontja szerinti engedéllyel – a
csökkentéssel érintett központi támogatásnak az áfa-válto-
zás miatti arányosan csökkentett részéig
teljesíti a központi támogatás utalását.”

4. §

A Rendelet 24. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a beruházás – mûszaki-pénzügyi
szempontból – teljes befejezését követõ 6 hónapon belül a
címzett, illetve céltámogatási elõirányzat felhasználásáról
az ÖTM által az Igazgatóságon keresztül megküldött adat-
lapokon elszámol. A számlavezetõ hitelintézet, illetve a
Kincstár igazolja az igénybe vett támogatás összegét az
adatlapokon. Az önkormányzat az elszámolást az Igazga-
tóságon keresztül küldi meg az ÖTM-nek. Az ÖTM az el-
számolás elfogadásáról nyilatkozatot ad ki. Amennyiben
az ÖTM az elszámolást nem fogadja el, a Cct. 14. §-a, va-
lamint az Áht. 64/B. §-a alapján intézkedik a Kincstár, il-
letve az érintett önkormányzat felé.”

5. §

(1) A Rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„4. A beruházáshoz biztosított saját forrás (saját bevé-
tel) igazolása az önkormányzat költségvetési rendelete
(vagy annak kivonata), képviselõ-testületi határozat, ille-
tõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt
felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata, a la-
kossági hozzájárulás igazolására a tervezett víziköz-
mû-társulati hitelígérvény, képviselõ-testületi határozat
benyújtásával. Amennyiben nem alakult meg a víziközmû
társulat, úgy az önkormányzati képviselõ-testület határo-
zatát szükséges csatolni arról, hogy nyertes pályázat ese-
tén kezdeményezi a víziközmû társulat létrehozását és az
igénybejelentésben szereplõ mértékû hitel felvételét,
amely hitel visszafizetésére kezességet vállal. Amennyi-
ben megalakult a víziközmû társulat, úgy a társulat részére
kiállított hitelígérvényt szükséges csatolni.”

(2) A Rendelet 3. számú mellékletének 10. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„10. A részletes költségszámítás (3. számú doku-
mentum).”

(3) A Rendelet 3. számú melléklete a következõ új
21. ponttal egészül ki:

„21. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár értesítése
a megvalósuló többletkapacitás külön jogszabály szerinti
elõzetes befogadásáról.”
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6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
1. § (1) bekezdésében „az Országos Területfejlesztési
Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe
„az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal
(a továbbiakban: ÖTM)” szöveg, 10. § (3) bekezdésének
második mondatában a „négy” szövegrész helyébe „há-
rom” szöveg, 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésé-
ben, 3. § (2) bekezdésében, 17. § (2)–(4) bekezdésében,
20. § (1) bekezdésében „a Hivatalnak” szövegrészek he-
lyébe „az ÖTM-nek” szöveg, 1. § (6) bekezdésében, 2. §
(4) bekezdésében, 5. §-ában, 11. § (3) bekezdésében, 14. §
(9) bekezdésében, 20. § (1)–(2) és (5) bekezdésében,
21. §-ában, 22. § (3) bekezdésében, 24. § (2)–(3) bekezdé-
sében, 27. § (1) bekezdésében „a Hivatal” szövegrészek
helyébe „az ÖTM” szöveg, 18. § (1) bekezdésében „a
Hivatallal” szövegrész helyébe „az ÖTM-mel” szöveg,
2. § (3) bekezdésében „a regionális fejlesztésért és felzár-
kóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész
helyébe „a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szöveg, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (9) bekezdésében,
20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében „a Hiva-
talt” szövegrészek helyébe „az ÖTM-et” szöveg, 20. §
(5) bekezdésében „a területfejlesztésért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe „a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter” szöveg lép, 4. számú mellékletének G) „A cím-
zett és céltámogatási igénybejelentés 7. dokumentuma”
pontban „a Hivatal” szövegrészek helyébe „az
ÖTM”, „ a Hivatallal” szövegrész helyébe az „ÖTM-mel”
szöveg lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
6. §-a, valamint a 11. § (4)–(7) bekezdése a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
31/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel

kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ
adatközlés szabályairól

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer célja

1. §

(1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy
a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társa-
ságok, valamint természetes személyek számára

a) lehetõséget biztosítson az ország népességének, gaz-
daságának, épített, táji és természeti környezete állapotá-
nak, területi jellemzõinek:

aa) megismerésére,
ab) változásainak figyelemmel kísérésére,
ac) európai uniós összehasonlítására,
b) információt szolgáltasson
ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert muta-

tók, elemzések megjelenítésével,
bb) a területfejlesztési, területrendezési, településfej-

lesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi
dokumentumok bemutatásával.

(2) A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemzõ
információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális,
térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rende-
zési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési
tevékenységet végzõ és azt ellenõrzõ szervezetek számára:

a) a területfejlesztési és területrendezési döntések elõ-
készítéséhez és meghozatalához,

b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jel-
lemzõi változásának folyamatos figyelemmel kísérésével
a döntések hatásainak elemzéséhez,

c) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület-
és településrendezési tervek készítéséhez.

(3) A TeIR információkat biztosít a regionális, a térségi,
a megyei és a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszer-
vezeteik, illetve a többcélú kistérségi társulások számára a
tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a
monitoring tevékenység ellátásához.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) alapadat: az adatgyûjtõ szervezetektõl átvett feldol-

gozatlan adat,
b) térinformatika: a helyhez kötõdõ adatok digitális

térképi alapú feldolgozását támogató informatikai mód-
szerek és eszközök összessége,

c) meta-adatbázis: olyan adatok gyûjteménye, ame-
lyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és össze-
foglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos
tényt,
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d) riport: táblázat vagy tagolt szöveg formájában ké-
szülõ jelentés,

e) diagram: grafikon formájában készülõ jelentés,
f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok

megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülõ je-
lentés,

g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes tér-
képszerver vagy egyedi alkalmazás által készített, kis fel-
bontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digi-
tális térkép,

h) adatforrás: az a szervezet, amelytõl a TeIR átvette
az adatot,

i) frissítés: az aktuális adatgyûjtési idõszakra vonatko-
zó adatok adatszolgáltatónál történõ feldolgozása,

j) frissítés ideje: az adatátadás vagy javító adatátadás
idõpontja,

k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adat-
hoz tartozó szöveges meghatározás,

l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony,
amelyben az adat mennyisége értelmezhetõ,

m) adatgyûjtési idõszak: az adat rögzítésének ideje,
n) vonatkoztatási egység: az a területegység, amelyre az

adat vonatkozik vagy vonatkoztatható (projekt, objektum,
település, kistérség, megye, régió, ország, Európai Unió),

o) vonatkoztatási egység idõszaka: azon idõszak,
amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes,

p) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidol-
gozott, megfelelõ pénzügyi háttérrel és végrehajtási üte-
mezéssel rendelkezõ fejlesztési elképzelés,

q) objektum: az épített, táji és természeti környezet tér-
képi információinak legkisebb elemi egysége, amelyre vo-
natkozóan térbeli adatok rendelkezésre állnak,

r) üzemeltetõ: a TeIR kapcsán a rendszer mûködtetésé-
vel (adatgyûjtések átvételével, információszolgáltatással,
karbantartással, nyilvántartással és fejlesztés javaslatok
megtételével) megbízott szervezet,

s) oktatási célú hozzáférés: középiskolai és felsõokta-
tási képzés keretében dokumentumok, térképek megtekin-
tése, elemzése, területi elemzések bemutatása, összeállítá-
sa, valamint ezek – TeIR-re való hivatkozással történõ –
felhasználása a diákok iskolai feladatainak, illetve szak-
dolgozatainak elkészítésében.

A TeIR feladata

3. §

A TeIR az 1. §-ban meghatározott céljának megvalósí-
tása érdekében:

(1) térítésmentesen mindenki számára elérhetõvé teszi a
területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kap-
csolódó legfontosabb dokumentumokat – elemzések, érté-
kelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, mód-
szertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat pél-
dái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok –,

valamint a rendszer meta-adatbázisát és az alapadatokat az
Interneten, az alrendszerként mûködtetett szakmai portál
(TÉRPORT1) segítségével;

(2) a TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes
adatbázis-szerkezetben tárolja:

a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb
nemzetközi adatgyûjtésen alapuló, az egyes térségek hely-
zetére jellemzõ adatokat,

b) a területi támogatási rendszerek adatait,
c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedõ,

helyhez kötött információkat tartalmazó adatokat (digitá-
lis térképi adatbázisokat),

d) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület-
és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó szöve-
ges és térképi dokumentumok adatait;

(3) a TeIR internetes szolgáltatásokat biztosít az infor-
mációk

a) települési,
b) kistérségi,
c) megyei,
d) kiemelt térségi,
e) regionális,
f) országos,
g) valamint a Központi Statisztikai Hivatal (a továb-

biakban: KSH) területi számjelrendszere szerinti egyéb
speciális területre vonatkozó,

h) településhatárok mentén összeállítható egyedi terü-
leti szinten történõ elemzéséhez, megjelenítéséhez;

(4) a TeIR szolgáltatása biztosítja a helyhez kötött infor-
mációk esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát;

(5) a TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi
megjelenítését és nyomtatását az alábbi formátumokban:

a) dokumentum,
b) riport,
c) diagram,
d) kartogram,
e) korlátozott felbontású raszteres térkép;

(6) a TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási
rendszerekre vonatkozó – adat- és titokvédelmi szabályok
hatálya alá nem esõ – adatok projektszintû lekérdezését és
megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4. §

(1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai
rendszer, amely országosan egységes szerkezetû adatbá-
zissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez
és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szol-
gáltatásokat.

1 A TÉRPORT alrendszer a www.terport.hu címen érhetõ el.
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(2) A TeIR az 1. számú mellékletben felsorolt témakö-
rökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza.

(3) A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a
gyûjtött adatköröket tételesen, az alábbi részletezettséggel
tartalmazza:

a) adatforrás,
b) frissítés ideje,
c) az adat leírása,
d) az adat mértékegysége,
e) az adatgyûjtési idõszak,
f) vonatkoztatási egység,
g) vonatkoztatási egység idõszaka,
h) az a jogszabály, amely alapján az adatgyûjtés történik.

(4) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott té-
makörökben – az adat jellegének, illetve az adatgyûjtésnek
megfelelõen – a következõ szintekre vonatkozó adatokat
tartalmaz:

a) projekt,
b) objektum,
c) település,
d) kistérség,
e) megye,
f) régió,
g) ország vagy
h) Európai Unió.
A TeIR elérése

5. §

(1) A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek
szolgáltatásai az Elektronikus Kormányzati Gerinchálóza-
ton keresztül érhetõek el. A rendszer mûködtetése közpon-
tosított.

(2) A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási
rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak
az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei,
kistérségi) és települési szervezetek.

(3) A felhasználók azonosítása a Központi Elektronikus
Szolgáltatási Rendszer ügyfélkapuján keresztül történik.

(4) A 8. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek és
a 9. § szerinti igénybevétel esetén a felhasználók közvetle-
nül a TeIR rendszerét vehetik igénybe adat, információ-
szerzési és feldolgozási feladataik ellátása során.

A TeIR adatkörei, az adatgyûjtések és az adatátadás

6. §

(1) Az 1. számú mellékletben felsorolt témakörökkel
kapcsolatos adatok egyrészrõl a Kormány által évenként
elfogadásra kerülõ Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programban (a továbbiakban: OSAP) szereplõ, másrészrõl
OSAP-on kívüli adatgyûjtésekbõl kerülnek átvételre a
TeIR-be.

(2) A TeIR adatgyûjtése a KSH közremûködésével a kö-
vetkezõképpen valósul meg:

a) a KSH az éves OSAP elõkészítésébe bevonja a TeIR
üzemeltetõjét,

b) a KSH biztosítja az általa gyûjtött, az OSAP-ból
származó adatokhoz való hozzáférést.

(3) Az OSAP-ban szereplõ adatok átadásáért – amelye-
ket nem a KSH gyûjt – az érintett adatgyûjtõ szerv vezetõ-
je felelõs.

(4) Az OSAP-ban nem szereplõ, illetve az OSAP ada-
tokból elõállított önálló adatbázisokból a TeIR részére át-
adandó adatgyûjtéseket részletesen a 2. számú melléklet
sorolja fel. A melléklet tartalmazza az adatgyûjtõ, illetve
adatátadó szervezeteket és az adatátadásra vonatkozó ha-
táridõket, gyakoriságokat.

(5) A TeIR üzemeltetõje a szolgáltatások végtermékén
is köteles feltüntetni az adat forrását.

7. §

(1) Az OSAP-ban szereplõ adatokból a TeIR részére át-
adandó adatokat az adatgyûjtõ szervezetek a frissítést kö-
vetõ 90 napon belül kötelesek átadni.

(2) A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör át-
adásáért az érintett adatgyûjtõ szerv felett felügyeletet el-
látó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatgyûjtõ
szerv vezetõje a felelõs.

(3) Az átadandó adatok pontos körét és az átadás feltéte-
leit az érintett adatgyûjtõ szerv és a TeIR üzemeltetõje
megállapodásban rögzítik. A megállapodást a miniszter,
valamint az érintett adatgyûjtõ szerv felett felügyeletet el-
látó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatgyûjtõ
szerv vezetõje hagyja jóvá.

(4) Az adatátadó szervezetek kötelesek:
a) gondoskodni az adatoknak a TeIR részére elektroni-

kus adathordozón vagy közvetlen hálózati eléréssel törté-
nõ átadásáról,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható
módon, a KSH területi számjelrendszerében használt kó-
dok alkalmazásával teljesíteni,

c) az adatátadást a TeIR üzemeltetõje részére közvetle-
nül, feldolgozható, szabványos adatcsere formátumban
megtenni,

d) térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló
legnagyobb megbízhatóságú digitális állományt átadni.

(5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény, a személyes adatok védel-
mérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus infor-
mációszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelke-
zései az irányadóak.
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(6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztésért és a terület-
rendezésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyûjtésére
tett javaslat esetén a miniszter elõzetesen egyeztet az érin-
tett ágazati miniszterrel, egyeztetést követõen a miniszter
javaslatot tesz a Kormány felé e rendelet 2. számú mellék-
letének módosítására.

(7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök
átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadó-
nak az átadás elõkészítésére legalább 90 nap álljon rendel-
kezésére.

(8) A TeIR adatbázisát – az adatok rendelkezésre állásá-
hoz igazodva – fokozatosan ki kell egészíteni a 3. számú
melléklet szerinti, a területrendezési tervek tartalmi köve-
telményeinek megfelelõ adatokkal, e rendelet hatályba-
lépését követõ 3 éven belül.

A TeIR használatának rendje

8. §

(1) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhetõ
része a 3. § (1) bekezdésében meghatározott TÉRPORT al-
rendszer.

(2) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetõeken túli
szolgáltatásaihoz térítésmentesen – jogszabályban megha-
tározott feladataik ellátása érdekében – a következõ szer-
vezetek, illetve személyek férhetnek hozzá:

a) a Magyar Országgyûlés Hivatala,
b) az Alkotmánybíróság,
c) a bíróságok,
d) az ügyészségek,
e) az Országgyûlési Biztosok Hivatala,
f) a Magyar Nemzeti Bank,
g) az Állami Számvevõszék,
h) a központi államigazgatási szervek és azok területi

szervei,
i) a Magyar Tudományos Akadémia területi kutatáso-

kat folytató intézetei,
j) a Magyar Köztársaság államilag elismert felsõokta-

tási intézményei területi kutatásokat folytató oktatási, tu-
dományos kutatási szervezeti egységei,

k) az Országos Területfejlesztési Tanács tagjai és állan-
dó meghívottjai,

l) a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,
m) a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,
n) a megyei önkormányzatok és hivatalaik,
o) megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszerve-

zeteik,
p) a területfejlesztési önkormányzati társulások,
q) a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik,

r) a kistérségi fejlesztési tanácsok feladat- és hatáskö-
rében eljáró többcélú kistérségi társulások és munkaszer-
vezeteik,

s) a települési önkormányzatok és hivatalaik,
t) az országos önkormányzati szövetségek,
u) a társadalmi szervezetek országos, regionális, me-

gyei és kistérségi szinten külön jogszabály2 alapján létre-
hozott egyeztetõ fóruma regisztrált tagjai.

(3) A (2) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott szer-
vezetek szervezeti egységenként egy hozzáférést igényel-
hetnek.

(4) A (2) bekezdés u) pontjában meghatározott körön kí-
vüli társadalmi szervezetek számára a hozzáférés a 10. §
szerinti Üzemeltetési Szabályzat alapján meghatározott
mértékig térítésmentes, az ezen felüli szolgáltatást az érin-
tett társadalmi szervezet költségtérítés ellenében veheti
igénybe.

(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott hozzáférés
egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton
keresztül történik. A hozzáférés igénylõ oldaláról felmerü-
lõ technikai feltételeit az igénylõ biztosítja.

(6) Azok a szervezetek és természetes személyek, ame-
lyek megbízás alapján a (2) bekezdésben meghatározott
szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében
munkát végeznek, a jogosult szervezetnél vagy – ha a
megbízónál nem üzemel TeIR terminál – a rendszer üze-
meltetõjénél az erre a célra fenntartott terminálról eseti
hozzáférést kapnak.

(7) A TeIR információihoz a középiskolai és felsõokta-
tási képzésben részt vevõ intézmények oktatási célból térí-
tésmentesen férhetnek hozzá, és az oktatási célú hozzá-
férés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul
meg.

(8) A (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott
hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetõ-
je igényelheti az üzemeltetõnél. A (6) bekezdésben meg-
határozott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó
szerv vezetõje igényli a munkát végzõ közremûködõ szerv
részére.

(9) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott hozzá-
férés esetén a hozzáférési jogosultság megszûnését az
érintett szerv vezetõje legkésõbb a megszûnést követõ
3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetõje
felé.

(10) A (9) bekezdésben szereplõ bejelentési kötelezett-
ség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költ-
ségtérítést köteles fizetni.

2 A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési
tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és
a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megala-
kulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ
fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004.
(IX. 16.) Korm. rendelet.
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9. §

(1) A TeIR szolgáltatásait a 8. § (2), (4) és (6) bekezdé-
sekben meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szer-
vezetek és természetes személyek költségtérítés ellenében
vehetik igénybe.

(2) A költségtérítésbõl származó bevételt a központi
költségvetésnek a miniszter által felügyelt fejezetében kell
elszámolni, és azt a TeIR üzemeltetésére, illetve fejleszté-
sére kell fordítani.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a
szolgáltatás igénybevételéhez a TeIR üzemeltetõjével ha-
tározott vagy határozatlan idõtartamú szerzõdést kötnek a
10. § szerinti Üzemeltetési Szabályzat alapján.

10. §

A hozzáférések engedélyezési rendszerét, a jogosultsá-
gok kiosztásának menetét, a hozzáférés megszüntetésének
eseteit, az ezekrõl vezetendõ nyilvántartási rendszert, a
költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját,
a megkötendõ szerzõdések tartalmi és formai elemeit és a
költségtérítés mértéke meghatározásának módját a TeIR
Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza, amelyet az üzemel-
tetõ a 4. számú melléklet alapján dolgoz ki.

A TeIR mûködtetésével kapcsolatos feladatok

11. §

(1) A TeIR-rel kapcsolatos kormányzati feladatokat a
miniszter látja el.

(2) A miniszter gondoskodik a TeIR mûködtetéséhez,
fejlesztéséhez szükséges források megtervezésérõl az éves
költségvetési törvény elõkészítése során.

(3) A miniszter – az általa megbízott üzemeltetõ útján –
gondoskodik a TeIR folyamatos üzemeltetésérõl és fej-

lesztésérõl. Az üzemeltetõnek a TeIR-t a miniszter által jó-
váhagyott és az interneten keresztül nyilvánosságra hozott
Üzemeltetési Szabályzat alapján kell mûködtetnie.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 90. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a területfejlesztéssel és terület-
rendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a köte-
lezõ adatközlés rendjérõl szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm.
rendelet a hatályát veszti.

(2) A felhasználók azonosítása 2008. január 1-jétõl ki-
zárólag Ügyfélkapu azonosítóval történik. Eddig az idõ-
pontig az azonosítás, a jelenleg használatban levõ Smart
kártyára telepített digitális azonosítók segítségével törté-
nik. A Smart kártyára telepített tanúsítványokat 2008. ja-
nuár 1-jével felváltó Ügyfélkapu azonosító készíttetésérõl
a felhasználóknak – az üzemeltetõ tájékoztatása alapján –
kell gondoskodniuk.

(3) Az építésügyi-mûszaki dokumentációk megõrzésé-
rõl és hasznosításáról szóló 181/1999. (XII. 13.) Korm.
rendelet 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekez-
désre változik:

„(3) A digitálisan rendelkezésre álló dokumentumokat
elektronikus formában kell átadni a Dokumentációs Köz-
pont részére.”

(4) Az adatszolgáltatók az elsõ adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek e rendelet hatálybalépését követõ 1 éven be-
lül kötelesek eleget tenni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A TeIR adatbázis az alábbi témakörökben tartalmaz
számszerû és térképi adatokat

1. Területi gazdasági folyamatok
1.1. Gazdasági teljesítõképesség
1.2. K+F
1.3. Üzleti szolgáltatások
1.4. Vállalkozási aktivitás
1.5. Külföldi tõke
1.6. Gazdasági szervezetek
1.7. Önkormányzatok költségvetése
1.8. Kis- és nagykereskedelem
1.9. Idegenforgalom, vendéglátás
1.10. Meghatározó ágazatok
1.10.1. Ipar
1.10.2. Építõipar
1.10.3. Mezõ- és erdõgazdaság
1.10.4. Közlekedés

2. Területi társadalmi folyamatok
2.1. Demográfiai tényezõk
2.1.1. Népesség
2.1.2. Oda és elvándorlás
2.2. Humán erõforrások tényezõi
2.2.1. Képzettség
2.2.2. Foglalkoztatottság
2.2.3. Munkanélküliség
2.2.4. Jövedelmi helyzet
2.3. Életminõség, életkörülmények
2.3.1. Lakhatási körülmények
2.3.2. Egészségi állapot
2.4. Társadalmi szolgáltatások
2.4.1. Egészségügyi ellátás
2.4.2. Szociális ellátás
2.4.3. Nyugellátás
2.4.4. Oktatási ellátottság
2.4.5. Közkulturális szolgáltatások
2.4.6. Igazságszolgáltatás

3. Mûszaki infrastruktúra alakulása és térbeli elhelyez-
kedése

3.1. Közlekedés
3.1.1. Közúti

3.1.2. Vasúti
3.1.3. Vízi
3.1.4. Légi
3.1.5. Logisztika
3.2. Hírközlés
3.2.1. Informatika
3.2.2. Távközlés
3.3. Energiaellátás
3.3.1. Villamos energia hálózat
3.3.2. Szénhidrogén hálózati rendszer
3.4. Vízgazdálkodás
3.4.1. Ivóvízellátás
3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás
3.5. Hulladékkezelés

4. Természeti és épített környezet állapota
4.1. Domborzati adottságok
4.2. Földtani adottságok
4.3. Vízrajzi adottságok
4.4. Talajadottságok
4.5. Földkéreg
4.6. Földfelszín
4.7. Légkör
4.8. Éghajlat
4.9. Élõvilág
4.10. Természeti környezet állapota
4.10.1. Vízkészletek
4.10.2. Települési levegõminõség és zajszennyezés
4.11. Épített környezet állapota
4.11.1. Mûemlék és régészeti örökség védelme
4.11.2. Helyi épített kulturális örökség védelme
4.11.3. Közparkok, közkertek védelme
4.12. Tájvédelem, egyedi tájértékek katasztere
4.13. A jelenlegi és a távlati területhasználat

5. Területfejlesztés
5.1. Intézményrendszer, közigazgatás
5.2. Támogatási rendszerek
5.3. Dokumentumok, tervanyagok

6. Területrendezés
6.1. Elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei te-

rületrendezési tervek
6.2. Területrendezési hatástanulmányok

400 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 7. szám



2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az OSAP-ban nem szereplõ, illetve az OSAP adatokból elõállított önálló adatbázisok adatai

Adatgyûjtõ és -átadó Adatgyûjtés megnevezése Adatátadás gyakorisága Vonatkoztatási egység Átadási határidõ

MgSzH–Erdészeti Igaz-
gatóság

Erdészeti adatbázis 1:10000 frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

MgSzH–Erdészeti Igaz-
gatóság

Erdõfelújítás frissítést követõen település Frissítést követõ 90. nap

MgSzH–Erdészeti Igaz-
gatóság

Erdõtelepítés frissítést követõen település Frissítést követõ 90. nap

MgSzH-Erdészeti Igaz-
gatóság

Erdõterület rendeltetés szerint: – gazdasági, – vé-
delmi, – közjóléti, – egyéb

frissítést követõen megye Frissítést követõ 90. nap

KKK Közúti adatok évente objektum Március 1.

APEH A társasági adóbevallások fõbb adatai évente település Frissítést követõ 90. nap

APEH Személyi jövedelemadó bevallások fõbb adatai évente település Frissítést követõ 90. nap

APEH Egyszerûsített vállalkozási adó bevallások fõbb
adatai

évente település Frissítést követõ 90. nap

IRM Külterületi lakónépesség évente település Frissítést követõ 90. nap

Elektronikus hírközlési
szolgáltatók

Elektronikus hírközlési hálózatok nyomvonalának
digitális térképi és mûszaki kapacitás adatai

frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

SzMM Adatátadás a magán-munkaközvetítési és munkaerõ
kölcsönzési tevékenységrõl

évente megye Május 1.

FSzH Munkanélküliség adatok negyedévente település Frissítést követõ 90. nap

FSzH Kistérségi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi
információs rendszer

negyedévente kistérség Frissítést követõ 90. nap

FÖMI Magyarország Felszínborítottsági adatbázis frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

FÖMI Magyarország településhatárai MKH–5 aktualizá-
lás

évente objektum Március 1.

HM Térképészeti Kht. DTA–50 Digitális Térképészeti Adatbázis frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

HM Térképészeti Kht.
FÖMI

Légifelvételek frissítést követõen ország Frissítést követõ 90. nap
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Adatgyûjtõ és -átadó Adatgyûjtés megnevezése Adatátadás gyakorisága Vonatkoztatási egység Átadási határidõ

KSH Falusi turizmusban résztvevõ látogatók száma frissítést követõen település Frissítést követõ 90. nap

Kincstár OTMR havonta projekt Frissítést követõ 90. nap

KSH Általános Mezõgazdasági Összeírás fõbb adatkörei felmérés gyakorisága
szerint

település Frissítést követõ 90. nap

KSH MRSTAR évente megye Frissítést követõ 90. nap

KSH Területi számjelrendszer évente település Frissítést követõ 90. nap

KSH TSTAR évente település Frissítést követõ 90. nap

MNB Utasforgalmi export az MNB fizetési mérlegében évente ország Frissítést követõ 90. nap

MNB Utasforgalmi import az MNB fizetési mérlegében évente ország Frissítést követõ 90. nap

KSH Külföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása évente ország Frissítést követõ 90. nap

KSH Lakosság turisztikai fogyasztása belföldön évente ország Frissítést követõ 90. nap

Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal

Országosan védett mûemlékek, régészeti lelõhelyek
adatbázisa

frissítést követõen település Frissítést követõ 90. nap

KvVM Országos ökológiai hálózat adatai (magterület, öko-
lógiai és zöldfolyosó, puffer terület)

frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Kiemelten fontos érzékeny természeti terület frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Felszíni víztestek térképi adatbázisa évente elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékessége, környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságok, valamint nemzeti park igaz-
gatóságok mûködési területe

frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

KvVM Hulladéklerakók adatai frissítést követõen EOV koordináta Frissítést követõ 90. nap

KvVM Települési szilárd hulladékok keletkezett mennyi-
sége

évente település Frissítést követõ 90. nap

KvVM Nitrátérzékenységi térkép frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Az árterek és hullámterek frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Partvonal szabályozási tervek (Balaton) frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

ÁNTSZ Ivóvízindikátorok (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammó-
nium) határérték feletti települések

évente elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap
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Adatgyûjtõ és -átadó Adatgyûjtés megnevezése Adatátadás gyakorisága Vonatkoztatási egység Átadási határidõ

KvVM Légszennyezõ anyagok kibocsátott mennyiségei frissítést követõen megye, megyeszék-
helyek

Frissítést követõ 90. nap

KvVM Levegõminõségi adatok [Országos Légszennyezett-
ségi Mérõhálózat (OLM) éves értékelés]

évente országos Frissítést követõ 90. nap

KvVM Zajtérképek frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-vé-
delmi terület

frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Felszín alatti víztestek térképi adatbázisa frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

KvVM Sérülékeny vízbázisok védõterülete frissítést követõen elõfordulási hely

KvVM Országos jelentõségû védett természeti területek
adatbázisa – Natura 2000 területek adatbázisa

VKK Víziközmûvek adatai frissítést követõen település Frissítést követõ 90. nap

KvVM Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége évente elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

MÁV és GYSEV Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és
mûszaki kapacitás adatai

frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

MBFH Bányászati tájsebek frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

MBFH Felhagyott bányahelyek frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

MEH Az összes beépített erõmûvi kapacitás források sze-
rint

frissítést követõen régió Frissítést követõ 90. nap

MEH Energiatermelés források szerint frissítést követõen régió Frissítést követõ 90. nap

MBFH Földtani adottságok (hasznosítható ásványi nyers-
anyagok, ásványvagyon kataszter, bányatelek, bá-
nyaterület üzemelési módja, mûködõ-mûvelhetõ és
felhagyott kavicsbányatavak)

frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

MBFH Potenciális szennyezõk frissítést követõen elõfordulási hely Frissítést követõ 90. nap

MTA-TAKI Agrotopográfiai térkép frissítést követõen objektum Frissítést követõ 90. nap

NFÜ EMIR havonta projekt Frissítést követõ 90. nap

OMSz Éghajlati adottságok (hótakarásos napok száma) frissítést követõen ország Frissítést követõ 90. nap
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Az adatátadó szervezetek neve és használt rövidítése:

Adatátadó szervezet neve Rövid név

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal APEH
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal–Erdészeti Igazgatóság MgSzH-Erdészeti Igazgatóság
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ
Elektronikus hírközlési szolgáltató vállalatok
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal FSzH
Földmérési és Távérzékelési Intézet FÖMI
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. GYSEV
HM Térképészeti Kht.
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium IRM
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ KKK
Központi Statisztikai Hivatal KSH
Közüzemi szolgáltató vállalatok
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal KÖH
Magyar Államkincstár Kincstár
Magyar Államvasutak Zrt. MÁV
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH
Magyar Energia Hivatal MEH
Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki

és Információs Kht.
Magyar Közút

Magyar Nemzeti Bank MNB
Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai

Kutatóintézete
MTA-TAKI

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ
Országos Meteorológiai Szolgálat OMSz
Szociális és Munkaügyi Minisztérium SzMM
Vízügyi Központ és Közgyûjtemények VKK
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3. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A területrendezési tervek tartalmi követelményeinek
megfelelõ adatkörök

– Erdõgazdálkodási terület
– mezõgazdasági terület

= ebbõl belterjes hasznosítású mezõgazdasági
terület

= ebbõl külterjes hasznosítású mezõgazdasági
terület

– vízgazdálkodási terület
– települési terület (beépítésre szánt területek)
– országos jelentõségû építmények által igénybe vett te-

rület
– országos jelentõségû nagyfeszültségû villamos távve-

zeték
– szénhidrogén szállító vezeték
– országos jelentõségû erõmûvek

– radioaktív hulladéklerakó helyek
– közutak (gyorsforgalmi út, fõút)
– országos kerékpárút törzshálózat elemei
– nagysebességû, nemzetközi és országos vasúti törzs-

hálózat, egyéb vasúti fõvonal
– országos közforgalmú kikötõ
– gyorsforgalmi út, fõút és vasúthálózathoz tartozó híd
– országos jelentõségû logisztikai, illetve rész-központ
– nemzetközi kereskedelmi repülõtér, közös felhaszná-

lású katonai és polgári repülõtér,
– állami repülések céljára szolgáló repülõtér
– gyorsforgalmi, fõúthálózaton és vasúti fõhálózaton

lévõ határátkelõ
– elektronikus hírközlési hálózatok
– elsõrendû árvízvédelmi fõvonal
– T > 10 MW vízerõtelep
– szükségtározó
– a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében meg-

építendõ árvízi tározó
– folyami nagymûtárgy



– 10 millió m3-nél nagyobb tározási lehetõség
– országos jelentõségû többcélú csatorna
– országos ökológiai hálózat területe, ezen belül:

= magterület
= ökológiai és zöldfolyosó
= puffer terület

– kiemelten fontos érzékeny természeti terület
– kiváló termõhelyi adottságú szántóterület
– komplex tájrehabilitációt igénylõ terület
– kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védel-

mi terület
– felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területe
– honvédségi területek

4. számú melléklet
a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az üzemeltetõ által kidolgozandó Üzemeltetési
Szabályzat kötelezõ tartalmi elemei

(1) A hozzáférés igénylése a rendszer üzemeltetõje által
erre a célra rendszeresített ûrlapon, a TeIR üzemeltetõjénél
kezdeményezhetõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylésnek tar-
talmaznia kell:

a) az igényelt hozzáférés fajtáját:
aa) teljes körû,
ab) eseti,
ac) oktatási célú,
b) eseti hozzáférés esetén a megbízás alapján végzendõ

tervezési munka pontos meghatározását,
c) a hozzáférés módját: az Interneten keresztül, Ügyfél-

kapun történõ azonosítással,
d) az igénylõ szervezet adatait:
da) intézmény neve,
db) címe,
dc) telefonszáma,
dd) faxszáma,
de) a hozzáférést igénylõ felelõs vezetõ neve,
df) beosztása,
e) a nyilvántartásba vételre javasolt felhasználók adatait:
ea) név,
eb) telefonszám,
ec) mellék,
ed) e-mail,
ee) beosztás,
ef) szervezeti egység,
f) a cégszerû aláírást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igényléshez mel-
lékelni kell felhasználónként egy a TeIR üzemeltetõje által
erre a célra rendszeresített felhasználói nyilatkozatot.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhasználói nyi-
latkozatnak a felhasználó egyértelmû azonosításán túl tar-
talmaznia kell a következõket:

a) a TeIR-bõl nyert információk jövedelemszerzés cél-
jára nem használhatóak,

b) az információk harmadik személy részére tovább
nem adhatók, az alapadatok adatként nem tehetõk közzé,

c) az alapadatok felhasználása során készített feldolgo-
zásokon fel kell tüntetni a TeIR-ben megjelölt eredeti adat-
forrásokat,

d) nyilatkozatot arról, hogy a jogosulatlan felhaszná-
lásból eredõ, az eredeti adatgazdát, illetõleg a TeIR-t üze-
meltetõ információszolgáltatót ért kárért a felhasználó pol-
gári jogi felelõsséggel tartozik.

(5) A felhasználó adataiban bekövetkezett változást, va-
lamint a felhasználói jogosultság megszûnését a hozzáfé-
rést igénylõ szervezet vezetõje köteles a rendszer üzemel-
tetõjének bejelenteni.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott igénylés és a
hozzá tartozó a (3) bekezdésben meghatározott mellékle-
tek nem felelnek meg a (2), (4) bekezdésben részletezett
feltételeknek, akkor az üzemeltetõ elutasítja a kérelmet.

(7) Ha a felhasználó a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
(4) bekezdés szerinti bármelyik elemét megsérti, vagy az
(5) bekezdésben meghatározott változások bejelentését el-
mulasztja, akkor az üzemeltetõ a hozzáférését megszüntet-
heti.

(8) Az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza az üzleti,
jövedelemszerzõ tevékenységek információigényének ki-
elégítését szolgáló térítéses hozzáférések szolgáltatási dí-
jainak kalkulációs metódusát (meghatározásának módját),
és a fõbb tarifaelemeket.

(9) Az e rendelet 9. §-a szerinti üzleti, jövedelemszerzõ
tevékenységek információigényének kielégítését szolgáló
térítéses hozzáférések eseti szerzõdéseinek tartalmaznia
kell:

a) az igénylõ szervezet alapadatait,
b) a felhasználás célját,
c) a szolgáltatási díjat,
d) kikötést, hogy az információk harmadik személy ré-

szére tovább nem adhatók, az alapadatok adatként nem te-
hetõk közzé,

e) kikötést, hogy az alapadatok felhasználása során ké-
szített feldolgozásokon fel kell tüntetni a TeIR-ben megje-
lölt eredeti adatforrásokat,

f) nyilatkozatot arról, hogy a jogosulatlan felhasználás-
ból eredõ, az eredeti adatgazdát, illetõleg a TeIR-t üzemel-
tetõ információszolgáltatót ért kárért a felhasználó polgári
jogi felelõsséggel tartozik.

(10) Az üzemeltetõ naprakész nyilvántartást vezet a
hozzáférések engedélyezésérõl, valamint a (9) bekezdés
szerinti szerzõdésekrõl.
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A Kormány
34/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete
a helyi önkormányzatok által 2002–2005. években
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás

visszafizetésének ütemezésérõl

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény (a továbbiak-
ban: Törvény) 7. §-ának (20) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a Törvény 7. §-ának (18) bekezdésében
meghatározott jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési tá-
mogatás visszafizetésének ütemezésére a Kormány a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

(1) Az érintett és kérelmet benyújtó önkormányzatok a
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatást e ren-
delet melléklete szerint fizetik vissza.

(2) A jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támoga-
tás törlesztõ részleteit az önkormányzatok az e rendelet
mellékletében meghatározott visszafizetés kezdetétõl leg-
késõbb a visszafizetés végéig negyedévente egyenlõ rész-
letekben fizetik meg.

(3) E rendelet kihirdetése napjától a jogtalanul igénybe
vett közmûfejlesztési támogatás visszafizetése végéig az
önkormányzatok a mindenkori jegybanki alapkamatot – a
kihirdetést követõ negyedévtõl – negyedévente részletek-
ben fizetik meg.

2. §

(1) A Magyar Államkincstár számolja ki az önkormány-
zatokat – a jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támo-
gatás miatt az e rendelet kihirdetéséig – terhelõ, a jegyban-
ki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamat
összegét, és errõl az önkormányzatokat tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamat kiszámítá-
sához a Magyar Államkincstár felkéri az önkormányzato-
kat, hogy adatokat szolgáltassanak a jogtalanul igénybe
vett támogatás (rész)összegérõl és az igénybevétel kezdõ
napjáról. Az önkormányzatok által szolgáltatott adatokat a
Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-a
alapján ellenõrizheti.

(3) Az önkormányzatok az (1) bekezdés szerinti kama-
tot – a Magyar Államkincstárhoz benyújtott kérelmük
alapján – egy összegben vagy részletekben fizethetik meg.
Az önkormányzatok az egy összegû visszafizetésre, illetve
részletfizetésre vonatkozó igényüket a Magyar Állam-
kincstár (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásának
kézhezvételétõl számított 30 napon belül jelezhetik a Ma-

gyar Államkincstár felé. A nyilatkozattétel elmulasztása
esetén az (5) bekezdés szerinti egy összegû visszafizetés
szabályait kell alkalmazni.

(4) Részletfizetés esetén a kamat összegét tõkésíteni
szükséges, és a tõkésített összeg után a részletfizetés idejé-
re e rendelet kihirdetésétõl a mindenkori jegybanki alapka-
matot negyedévente részletekben fizetik meg, legfeljebb a
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás
visszafizetése végéig.

(5) Amennyiben az önkormányzat az (1) bekezdésben
meghatározott kamat egy összegû megfizetését választja,
úgy azt a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételtõl számított
30 napon belül teljesíti.

3. §

A Magyar Államkincstár a negyedévet követõ hónap
5-éig értesíti az e rendelet melléklete szerinti visszafizetés-
sel érintett önkormányzatokat a kamatokkal megnövelt
esedékes fizetési kötelezettségrõl.

4. §

Az 1. és 2. § (1) bekezdésében, valamint (3) és (4) be-
kezdésében foglalt fizetési kötelezettségeket az érintett
önkormányzatoknak minden negyedévet követõ hónap
10-éig kell teljesíteniük.

5. §

Amennyiben a fizetési kötelezettség a 2. § (5) bekezdés-
ben és a 4. §-ban elõírt határidõn belül nem teljesül, a Ma-
gyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése
alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be a helyi ön-
kormányzat ellen.

6. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, vala-
mint a pénzügyminiszter a zárszámadási törvény kereté-
ben évente beszámol a visszafizetési kötelezettség teljesí-
tésérõl.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelethez

Sor-
szám

Önkormányzat neve
Visszafizetési

kötelezettség összege
(forint)

Visszafizetés kezdete Visszafizetés befejezése

1. Adács 118 582 745 2010. március 1. 2015. december 31.

2. Alsóberecki 62 390 348 2010. március 1. 2015. december 31.

3. Alsódobsza 23 719 034 2010. január 1. 2015. december 31.

4. Atkár 81 086 828 2011. április 1. 2015. december 31.

5. Berkenye 21 284 163 2010. március 1. 2015. december 31.

6. Csány 84 083 244 2011. január 1. 2015. december 31.

7. Csertõ 42 376 314 2010. március 1. 2015. december 31.

8. Csongrád 186 166 547 2010. március 1. 2015. december 31.

9. Dabrony 1 176 332 2007. július 1. 2010. december 31.

10. Diósjenõ 81 761 881 2010. március 1. 2015. december 31.

11. Drágszél 14 159 007 2008. január 1. 2015. december 31.

12. Felgyõ 12 170 211 2010. április 1. 2015. december 31.

13. Felsõberecki 21 554 637 2010. március 1. 2015. december 31.

14. Furta 40 725 591 2010. január 1. 2015. december 31.

15. Gégény 9 198 000 2008. január 1. 2013. december 31.

16. Gyönk 42 950 914 2010. március 1. 2015. december 31.

17. Gyúró 40 008 368 2010. március 1. 2015. december 31.

18. Jósvafõ 6 481 849 2009. január 1. 2009. december 31.

19. Karos 27 675 008 2010. március 1. 2015. december 31.

20. Kisdorog 18 267 121 2013. január 1. 2015. december 31.

21. Kiskunmajsa 24 317 083 2011. január 1. 2015. december 31.

22. Kisvejke 10 451 920 2013. január 1. 2015. december 31.

23. Lengyel 19 986 334 2013. január 1. 2015. december 31.

24. Magyaregregy 108 200 357 2010. március 1. 2015. december 31.

25. Mártély 37 931 595 2010. március 1. 2015. december 31.

26. Martonvásár 100 643 809 2010. január 1. 2015. december 31.

27. Megyaszó 80 114 886 2010. január 1. 2015. december 31.

28. Mezõkövesd 26 235 081 2012. december 1. 2015. december 31.

29. Mezõzombor 4 857 720 2009. január 1. 2014. december 31.

30. Miske 55 255 648 2008. január 1. 2015. december 31.

31. Múcsony 11 201 175 2010. január 1. 2015. december 31.

32. Nagyalásony 1 690 165 2007. július 1. 2010. december 31.

33. Nemesszalók 2 134 804 2007. július 1. 2010. december 31.

34. Nógrád 54 450 657 2010. március 1. 2015. december 31.

35. Noszvaj 106 084 993 2010. január 1. 2015. december 31.

36. Nyírmada 176 605 591 2010. március 1. 2015. december 31.

37. Olasz 60 403 566 2010. március 1. 2015. december 31.

38. Perkupa 8 498 061 2009. január 1. 2009. december 31.

39. Poroszló 43 085 112 2010. március 1. 2015. december 31.

40. Pusztadobos 52 888 003 2010. március 1. 2015. december 31.

41. Pusztavám 160 460 533 2010. március 1. 2015. december 31.
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Sor-
szám

Önkormányzat neve
Visszafizetési

kötelezettség összege
(forint)

Visszafizetés kezdete Visszafizetés befejezése

42. Ráckeresztúr 85 541 439 2010. március 1. 2015. december 31.

43. Sarud 33 145 887 2010. március 1. 2015. december 31.

44. Sóstófalva 16 976 467 2010. január 1. 2015. december 31.

45. Szeged 76 398 520 2007. július 1. 2010. június 30.

46. Szentegát 31 871 335 2012. március 1. 2015. december 31.

47. Szigetvár 19 738 920 2010. március 1. 2014. december 31.

48. Szin 5 316 594 2009. január 1. 2009. december 31.

49. Szomolya 81 429 442 2010. március 1. 2015. december 31.

50. Szögliget 8 875 104 2009. január 1. 2009. december 31.

51. Tevel 41 457 786 2013. január 1. 2015. december 31.

52. Tiszanána 54 782 843 2010. március 1. 2015. december 31.

53. Tordas 50 477 943 2010. március 1. 2015. december 31.

54. Újcsanálos 39 106 547 2010. január 1. 2015. december 31.

55. Újlõrincfalva 1 666 224 2010. március 1. 2014. december 31.

56. Vámosgyörk 89 676 119 2011. március 1. 2015. december 31.

57. Závod 10 907 058 2013. január 1. 2015. december 31.

58. Zsáka 54 297 029 2007. július 1. 2015. december 31.
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
5/2007. (III. 7.) ÖTM

rendelete
a pincerendszerek, természetes partfalak

és földcsuszamlások veszélyelhárítási
munkálatainak 2006. évi költségvetési támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának és elszámolásának

részletes szabályairól szóló
6/2006. (II. 8.) BM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 15. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva, a következõket ren-
delem el:

1. §

A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsu-
szamlások veszélyelhárítási munkálatainak 2006. évi költ-
ségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részle-
tes szabályairól szóló 6/2006. (II. 8.) BM rendelet (a továb-

biakban: R.) 5. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(3) Ha az önkormányzat a támogatást részben vagy
egészben jogtalanul vette igénybe, vagy nem a pályázatban
megjelölt célra használta fel, akkor a jogtalanul igénybe
vett támogatást, illetve a 6. § (1)–(2) bekezdésében megha-
tározott határidõ be nem tartása esetén a támogatást köteles
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64/B. §-a szerinti kamattal megnövelve a központi költség-
vetés javára visszafizetni.”

2. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(1) A támogatásban részesült önkormányzat a támoga-
tás és az önrész rendeltetésszerû felhasználásáról szóló el-
számolását 2007. április 30-áig az Igazgatósághoz 2 pél-
dányban köteles megküldeni.”

3. §

Az R. 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ez-
zel egyidejûleg az R. 6. §-a (2)–(9) bekezdésének számo-
zása (3)–(10) bekezdésre változik:



„(2) A Bizottság elnöke az (1) bekezdésben rögzített ha-
táridõ alól legkésõbb 2007. április 15-éig beérkezett indo-
kolt kérelem alapján, egy alkalommal halasztást engedé-
lyezhet, amelynek határnapja nem lehet 2007. június
30-ánál késõbbi idõpont.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet, valamint az R. 2007. december 31-én
a hatályát veszti.

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

Az egészségügyi miniszter
közleménye

a területi ellátási kapacitások felosztását,
illetõleg az intézményi ellátási területek kijelölését

követõ helyi önkormányzati fenntartói döntési
lehetõségekrõl

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: törvény)
alapján az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás
keretében finanszírozott fekvõbeteg-szakellátási kapacitá-
sok felosztása és a hozzárendelt ellátási területek meghatá-
rozása tárgyában, az illetékes regionális egészségügyi ta-
nácsok (a továbbiakban: RET) döntése hiányában ki-
adott határozatommal összefüggésben az érintettek
figyelmét az alábbiakra hívom fel.

A törvény 2. §-ának (1) bekezdése szerint a települési
és a megyei önkormányzatok (a továbbiakban együtt: he-
lyi önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben meghatározott egészségügyi szakel-
látási kötelezettségüket az illetékes RET által meghatá-
rozott ellátási területen teljesítik.

Tekintettel arra, hogy a RET-ek érvényes döntést nem
hoztak, vagyis a törvényben rögzített határidõkön belül
nem határozták meg a régió tekintetében a finanszírozott
kapacitás (aktív és krónikus ágy) mennyiséget és a hozzá-
juk tartozó ellátási területet, a fent hivatkozott határozat-
ban szolgáltatónként – a törvényben rögzített keretek kö-
zött – felosztottam a finanszírozott kapacitás mennyiséget
és a hozzájuk tartozó ellátási területeket.

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy amennyiben va-
lamely egészségügyi szolgáltató régióhatárokon túl-
nyúló ellátási területének meghatározása szükséges,
úgy arról egyedi határozatot hozni a törvény értelmé-

ben nem állt és nem áll módomban, mivel az errõl szóló
döntés meghozatala az illetékes RET-ek joga lett volna.
Ugyanakkor jelzem, hogy a törvény 6. § alapján a szom-
szédos régiókban mûködõ RET-ek a 2. számú melléklet
szerinti finanszírozott fekvõbeteg-szakellátási kapacitása-
inak terhére megállapodást köthetnek a régiók közötti ka-
pacitásátadásról, amennyiben az a régió határának mentén
élõk egészségügyi ellátása érdekében megvalósuló fel-
adatátadáshoz szükséges, és a megállapodással a kapaci-
tásátadással érintett valamennyi önkormányzat egyetért.

Ezekben az esetekben tehát az ellátási terület, illetve ka-
pacitás a fenntartók megállapodása alapján változtatható.
Ebbõl adódóan régióhatároktól függetlenül általános
lehetõség nyílik arra, hogy az egyes önkormányzatok a
területi ellátási kötelezettség területi határait módosít-
sák, és megállapodást kössenek az ellátási kötelezettség
módosításáról.

Felhívom a figyelmet, hogy a törvény 2. §-ának (3) be-
kezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat egészség-
ügyi szakellátási kötelezettségét más egészségügyi köz-
szolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval,
illetve egészségügyi szolgáltatóval történõ egészségügyi
ellátási szerzõdés megkötése által is teljesítheti. A szer-
zõdéskötés során a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80-80/B. §-aiban foglaltakat kell alkal-
mazni. A törvény 2. §-ának (4) bekezdése pedig rögzíti,
hogy a feladatátadási szerzõdést a helyi önkormányzat,
mint egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv köti
az egészségügyi szakellátási feladatot átvállaló szolgál-
tatóval.

Fentiekbõl tehát az következik, hogy bár a közfinan-
szírozott fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyisé-
gének felosztásáról és az ellátási területrõl – a RET dönté-
sének hiányában – rendelkeztem, a helyi önkormányzat
(mint fenntartó) a törvényben meghatározott ellátási
kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért fele-
lõs szervvel (más helyi önkormányzat illetve központi ál-
lamigazgatási szerv) vagy más fenntartóval (pl. alapít-
vány, egyház), illetve egészségügyi szolgáltatóval történõ
ellátási szerzõdés megkötése által is teljesítheti.

Jelzem továbbá, hogy a törvény 9. §-ának (1) bekezdése
értelmében az 1. számú mellékletében meghatározott or-
szágos feladatkörû speciális intézetek és a súlyponti kór-
házak – a fenntartójuk egyetértésével – kezdeményezhetik
az egészségügyi miniszternél az 1. számú mellékletben
meghatározott szakmacsoporton belüli kapacitásai 10 szá-
zalékának másik, a szolgáltató részére meghatározott
szakmacsoportba történõ átcsoportosítását, azzal, hogy
kapacitásainak száma összességében nem változhat.

A törvényben meghatározott rend szerint kialakított
kapacitásokra – a 16. § (1) bekezdése értelmében – a fi-
nanszírozási szerzõdéseket 2007. március 31-éig kell
megkötni, amibõl az következik, hogy a helyi önkor-
mányzatoknak a fentiekben részletezett egészségügyi
ellátási szerzõdéseket – amennyiben ilyeneket oly módon
kívánnak kötni, hogy azok már a 2007. április 1-jétõl érvé-
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nyes finanszírozási szerzõdések során is figyelembevétel-
re kerüljenek – ennél korábbi idõpontban célszerû meg-
kötniük.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-
rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 10. §-a és
19. §-a értelmében azonban az érintett egészségügyi szol-
gáltatók fenntartói (tulajdonosai) egymással kötött meg-
állapodásukban módosíthatják a 2007. április 1-jétõl
érvényes ellátási területet is, azzal, hogy a törvény végre-
hajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
2. §-ában foglalt szempontokat figyelembe kell venni.

Végezetül felhívom a figyelmet arra, hogy a törvény
4. §-ának (8) bekezdése értelmében a felosztott szakellá-
tási kapacitásokról a hozzájuk tartozó ellátási terület-
tel együtt – egészségügyi szolgáltatónként – az ÁNTSZ
regionális intézete nyilvántartást vezet. A nyilvántartás-
ba bárki betekinthet. Az ÁNTSZ honlapjáról biztosítja a
betekintést, illetõleg a hozzáférést a nyilvántartásba.

Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

a regionális tiszti fõgyógyszerész feladatkörének
ellátására köztisztviselõi kinevezéssel

és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézete regionális tiszti fõgyógyszerész teendõinek ellá-
tása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1990. 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 gyógyszerészi szakképzett-

ség és szakgyógyszerészi képesítés,
– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– szakfelügyelõ gyógyszerészi szakképesítés,

– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv 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),

– a végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

a helyettes regionális tiszti fõorvos feladatkörének
ellátására köztisztviselõi kinevezéssel

és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézete helyettes regionális tiszti fõorvosi teendõk ellá-
tása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1990. 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 orvosi

vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves szakmai és 5 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

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

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– a végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági,
Szécsényi Kistérségi Intézete

(2660 Balassagyarmat, Madách út 1.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai,
Ózdi Kistérségi Intézete

(3780 Edelény, István király u. 52.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.
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A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai,
Pétervásárai Kistérségi Intézete

(3300 Eger, Kossuth L. u. 3.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi,
Szikszói Kistérségi Intézete

(3860 Encs, Petõfi u. 75.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.
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Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete
(3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62.)

kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

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

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete
(3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)

kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete
(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)

kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei,
Pásztói Kistérségi Intézete

(3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

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

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki,
Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete

(3900 Szerencs, Kossuth L. u. 3.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
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– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizo-
nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezõcsáti,
Mezõkövesdi Kistérségi Intézete

(3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26.)
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus

orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

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

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

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

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

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

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán
a Kutatóintézeti Fõosztály

fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére,
2007. június 15-ei hatállyal

A fõosztályvezetõ feladata:
– az MTA kutatóintézeteivel való kapcsolattartás,
– a tudománypolitika alakításában, végrehajtásában, a

tudományfinanszírozásban és a tudományos pályázatok
kiírásában, illetve lebonyolításában érintett közigazgatási
szervekkel, testületekkel, azok vezetõivel való kapcsolat-
tartás,

– az általa vezetett szervezeti egység feladatainak ellá-
tása során kialakított álláspontjának képviselete a mûkö-
dési területhez tartozó külsõ szerveknél és felhatalmazás
alapján az MTA Titkárság álláspontjának képviselete,

– az irányítása alatt álló szervezeti egységnél a közgyû-
lés, az MTA elnöke, fõtitkára, fõtitkárhelyettese, valamint
a tudományos testületek határozataiból és rendelkezései-
bõl adódó feladatok tervszerû, szakszerû, gazdaságos vég-
rehajtásának és a végrehajtás ellenõrzésének a megszerve-
zése és irányítása,

– az általa vezetett szervezeti egység munkatársai mun-
kaköri feladatainak meghatározása, a feladatok elvégzésé-
hez szükséges munkafeltételekrõl való gondoskodás,

– az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a veze-
tõi ellenõrzés eszközeinek, különösen a beosztott vezetõk
és munkatársak rendszeres és eseti beszámoltatása eljárási
szabályainak a meghatározása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk képesítési

elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,
– tudományos fokozat (MTA doktora cím vagy azzal

egyenértékû tudományos fokozat),
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– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– a magyar nyelven kívül, valamely EU-nyelv tárgya-

lóképes ismerete.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent az igazgatási,
közigazgatási gyakorlat; közigazgatási szakvizsga, jogi
szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizott-
ság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat és az annak alapján adott
mentesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak a fõosztály programja megvalósítására

vonatkozó koncepcióját,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának megjelölését,
– eddigi munkájának ismertetését.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (floppy,
CD) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek hite-

les másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi keltû erkölcsi bizonyítványt.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatá-
sok megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A pályázat elbírálása elõtt személyes
meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat eredményérõl
az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázók írásban érte-
sítést kapnak.

A pályázatot az MTA fõtitkárának címezve, a Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 30 napon
belül kell benyújtani a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest,
Pf. 1000).

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
szakállamtitkári pénzügyi referens munkakörre

A pályázó feladata: a vonatkozó jogszabályok, valamint
a GKM Szervezeti és mûködési szabályzatának elõírásai
és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelembevételé-
vel tervezi, koordinálja, irányítja és ellenõrzi a gazdaság-
fejlesztési szakállamtitkárság pénzügyeit együttmûködés-

ben a Gazdasági, Informatikai és Humánpolitikai Szakál-
lamtitkársággal.

– Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkárság pénzügyeinek
menedzsmentje és a kontrolling rendszer mûködtetése.

– A szakfõosztályok szakmai kezelésében lévõ fejezeti
kezelésû elõirányzatok és intézményi költségvetés és más
kezelésében mûködõ, de a szakállamtitkárság rendelkezé-
sére álló pénzügyi keretek:

= tervezése,
= nyomonkövetése és módosítása,
= vezetõi információs rendszer kialakítása és mû-

ködtetése (pl. szakállamtitkárnak havi összefogla-
ló jelentés elkészítése).

– Pénzügyi vonatkozású dokumentumok szakállamtit-
kári aláírást megelõzõ véleményezése, ellenjegyzése.

– Adatszolgáltatás a Gazdasági, Informatikai és Hu-
mánpolitikai Szakállamtitkárság felé.

– A szakfõosztályok pénzügyi vonatkozású munkájá-
nak támogatása, a szakállamtitkár és a fõosztályok képvi-
selete a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéseken.

– A szakállamtitkár számára döntés-elõkészítés a pénz-
ügyi vonatkozású témákban (pl: a nemzeti és EU-s társfi-
nanszírozású pályázati rendszert érintõ).

– A Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkárság által fel-
ügyelt és támogatott intézmények pénzügyeinek nyomon
követése, éves pénzügyi tervek teljesülésének nyomon
követése.

– Vezetõi Információs Rendszer bevezetésének koor-
dinálása és támogatása a titkárság és a szakfõosztályok
munkájában.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

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

– felhasználói szintû informatikai ismeretek (MS Office,
internet stb.),

– állami költségvetési rendszer ismeretek,
– legalább 3–5 éves szakmai tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.
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A besorolás, az illetmény valamint az egyéb juttatá-
sok megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2. I. emelet 170.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „pályázat szakállamtitkári pénzügyi re-
ferens munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt
pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül
kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók a miniszter
által kijelölt minisztériumi vezetõkkel személyes konzul-
táción vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírá-
lástól számított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést
kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Humán-
politikai Fõosztályon személyesen vagy a 06 (1) 472-
8272-es telefonszámon. A pályázati felhívás a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.hu) is
megtalálható.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a és a
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) be-
kezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázatot az nyújthat be, aki:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egye-

temi képesítéssel, és
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik,

valamint
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlatot szerzett,
– legalább 3 év vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a pályázó,
aki:

– jogi végzettséggel,
– kétéves fõvárosi közigazgatási gyakorlattal rendel-

kezik.

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

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai elképzeléseit.

A munkakör betöltésérõl a jegyzõ javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatokat a Józsefvárosi Önkormányzat polgár-

mesterének kell címezni és a Polgármesteri Hivatal Sze-
mélyügyi osztályára kell benyújtani. Cím: 1082 Budapest,
Baross u. 65–67. II. em. 215. Telefon: 459-2153.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázatok benyújtási határidejét követõ elsõ
soros ülése.

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 (az 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.
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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.

Bakonypölöske Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a jegyzõ tartós távollétének idejére
a jegyzõi állás részmunkaidõben történõ

betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– kétéves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– közigazgatási szakvizsgáról szóló oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

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

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

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ testületi ülésen kerül sor.

Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatot Bakonypölöske község polgármesteréhez

kell benyújtani: Ulaki Béla, 8457 Bakonypölöske, Petõfi
u. 88.

Berkesz Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 év jegyzõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint törté-
nik.

A képviselõ-testület a felsorolt pályázati feltételek alól
felmentést nem ad.

Benyújtás helye: dr. Nagy Gyula polgármester részére,
4521 Berkesz, Rákóczi út 7.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított 30. nap.

A pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõt
követõ elsõ testületi ülésén tárgyalja.

A pályázathoz csatolandó iratok, melyek megléte felté-
tele a pályázat elbírálásának:

– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát
bemutató önéletrajz,

– végzettséget igazoló oklevél, diploma, illetve a köz-
igazgatási és/vagy jogi szakvizsga közjegyzõ által hitelesí-
tett másolata,

– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai ta-
pasztalatok és elképzelések ismertetése,

– 1 hónapnál (30 nap) nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot – nem megfelelõ szakmai tartalom esetén – már elbí-
rálásra sem tudja befogadni.

A képviselõ-testület tájékoztatja a pályázókat, hogy a
település 2008. január 1. napjától körjegyzõséghez fog tar-
tozni, így az önálló jegyzõi státus e naptól megszûnik.

Bodrogkisfalud Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– minimum 2 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a szakmai és vezetõi elképzelésekrõl szóló írásos

anyagot,
– a képzést igazoló diploma, oklevélmásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Munkahely: Bodrogkisfalud Község Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala. Székhely: 3917 Bodrogkisfa-
lud, Kossuth út 65. Tel./fax: 06 (47) 396-056.

Beosztása: jegyzõ.
A megbízás idõtartama: 2007. december 31-ig tartó, ha-

tározott idejû.
A megbízás kezdõ idõpontja: az elbírálást követõ 30. nap.
Juttatás: a köztisztviselõi jogállásról szóló 1992. évi

XXII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl

számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ

30 napon belül.
Levelezési cím, a pályázat benyújtási helye: Polgármes-

teri Hivatal, 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 65.

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

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

A munkakör 2007. április 2-tól tölthetõ be.

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

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakon szerzett dip-
loma,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– a pályázónak a munkakör ellátásával kapcsolatos
szakmai vezetési elképzeléseit,

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Javadalmazás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályozása szerint.

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

Elbírálás: 8 napon belül.
A pályázatokat dr. Mile Sándor polgármesterhez kell

benyújtani, cím: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 06 (66)
585-520.

Derecske Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
Neve: Derecske Város Önkormányzatának Képviselõ-

testülete. Címe: 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló, többszö-
rösen módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekez-
dése.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: Derecske Város Önkor-

mányzatának Képviselõ-testülete Polgármesteri Hivatala.
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.
Feladatkör/munkakör megnevezése: aljegyzõ.
Ellátandó feladatok: az aljegyzõ a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ának (1) bekez-
désében foglaltak szerint a jegyzõ helyettesítését és a jegy-
zõ által meghatározott feladatokat látja el. Kinevezése ha-
tározatlan idõre szól, teljes munkaidõben látja el feladatait.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

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

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

gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
adott mentesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
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Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény megállapítá-
sa a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
szerint, egyéb juttatások: a Ktv., valamint a helyi rendelet
és a Közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tanúsító okiratokat, illetve azok

másolatát,
– a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelést.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani, zárt borítékban, 1 példányban, „Aljegyzõi pályázat
megjelöléssel Bakó István polgármesterhez, cím: 4130
Derecske, Köztársaság u. 87.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl
számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtá-
sára elõírt határidõt követõ legközelebbi rendes ülésén bí-
rálja el.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vo-
natkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Bakó István polgármester, 4130 Derecske, Köztársaság
u. 87. Tel./fax: 06 (54) 410-002.

E-mail: derecskephti@t-online.hu.

Diósd Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mérlegképes könyvelõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: az önkormányzat gazdálkodásához
kapcsolódó könyvelési feladatok elvégzése.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– regisztrált mérlegképes könyvelõi képesítés állam-

háztartási szakon.

Elõnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, közigazgatási
szakvizsga, felsõfokú végzettség.

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

rajzot,
– iskolai végzettségre, szakmai végzettségre vonatko-

zó okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi
XXIII. tv. alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A kinevezéssel létrejövõ közszolgálati jogviszony
határozott idejû 2007. szeptember 1-jéig, 2 hónap próba-
idõvel. 2007. szeptember 1. után a továbbfoglalkoztatás
megoldható.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl
számított 15 napon belül lehet személyesen vagy ajánlott
postai küldeményként benyújtani Diósd község jegyzõjé-
nél (2049 Diósd, Szent István tér 1.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegy-
zõ dönt.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
dr. Csizmadia Julianna jegyzõ a 06 (23) 545-550-es
telefonszámon.

Gara és Bácsszentgyörgy községek képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Gara–Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.

A körjegyzõi munkakör 2007. június 1. napjától tölthetõ
be.

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

temi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves, közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
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– a körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilat-
kozat tételére köteles.

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

levelek, bizonyítványok hitelesített másolatát, eredeti be-
mutatása,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,

– a jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek
alóli mentesítésrõl kiállított dokumentum, vagy ezek hite-
les másolata.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatainak ellátása.

Elvárások: a körjegyzõség szakmai apparátusának ma-
gas színvonalú irányítása.

Munkavégzés helye: Gara, Kossuth L. u. 62.
Juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést

követõ 30 napon belül, zárt borítékban, „Körjegyzõ” jel-
igével, ajánlott küldeményként lehet benyújtani Gara
község polgármesterének (Faa Béla, 6522 Gara, Kossuth
L. u. 62.).

További információ kérhetõ: Gara és Bácsszentgyörgy
községek polgármestereitõl, telefon: (79) 456-322.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor. A pályázat eredményé-
rõl a pályázó az elbírálástól számított 8 napon belül írás-
ban értesítést kap.

Hajdúszovát Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

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

A munkakör legkorábban 2007. július 1. napjától tölt-
hetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mányi egyetemi végzettség,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

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

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint. A pályázat beérkezésének határ-
ideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számí-
tott 15. nap.

A pályázatot Hajdúszovát Község Önkormányzata pol-
gármesteréhez kell benyújtani az alábbi címre: 4212 Haj-
dúszovát, Hõsök tere 1. Telefon: (52) 559-209.

Döntés: a pályázati határidõ lejártát követõ testületi
ülésen.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogi diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ

pályázó.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál általános jogi felada-
tok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ
15. napig történõ beérkezése.
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A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Kiskunmajsa város jegyzõje
pályázatot ír ki

Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal
építéshatósági ügyintézõi álláshelyére

Az építéshatósági ügyintézõ által ellátandó feladatok:
– építési és használatba vételi engedélyezési eljárások

lefolytatása,
– építésfelügyeleti ellenõrzésekben való közremûködés,
– egyéb építésügyi feladatok.

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség,

– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség a közszolgálati jogviszony létesítési napjával meg-
egyezõ idõpontban, a köztisztviselõ, a közös háztartásban
élõ házas-, illetve élettárs és gyermeke számára is kiterje-
dõen, illetve a Ktv. 7. § (7) bekezdése b) és c) pontjaiban
foglaltak teljesítése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kiemelt építésha-
tósági munkakörben szerzett legalább 2 éves szakmai gya-
korlat.

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

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

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

Az állás betölthetõ: 2007. június 1-jétõl.

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

A pályázatokat Kiskunmajsa város jegyzõjéhez kell el-
juttatni 1 példányban (Városi Polgármesteri Hivatal, 6120
Kiskunmajsa, Fõ u. 82.).

Érdeklõdni Kiskunmajsa város jegyzõjénél a fenti cí-
men és a 06 (77) 481-144-es telefonszámon lehet.

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör az igazgatási csoportvezetõi feladatok ellá-
tását is magában foglalja.

A köztisztviselõi munkakör a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A munkakör ellátásához szükséges ismeretek, képessé-
gek és készségek:

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

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a képzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát

(diploma, vizsgabizonyítvány),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot, az aljegyzõi munkakör betölté-

sével kapcsolatos szakmai programot.

A munkakör díjazására és juttatásaira a Ktv. 42–49.
§-aiban foglaltak szerint kerül sor.

Önkormányzati bérlakás szükség szerint biztosítható.
A pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testület dönt. A

döntést megelõzõen a pályázókat a jegyzõ elõre egyezte-
tett idõpontban személyesen meghallgatja.

A pályázatot dr. Vincze Anita jegyzõhöz címezve kell
benyújtani. Cím: 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. Tel.:
06 (59) 527-334.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 30 napon belül.

A képviselõ-testület a pályázat érvénytelenítésének jo-
gát fenntartja.
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Nyékládháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet: felsõfokú köz-
gazdasági képesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai elképzelést tartalmazó vezetõi programot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

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

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

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat Nyékládháza város polgármesteréhez

kell benyújtani. Cím: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Galuska

László polgármester, telefon: 06 (46) 591-286.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának
mb. jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi csoportvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és szakirányú képesítés,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább 5 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a csoport vezetésével kapcsolatos vezetõi elképze-

lések.

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

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: 06 (26)

336-387.
A pályázatokat írásban – a jegyzõ részére – az alábbi

címre kell benyújtani: Pilisborosjenõ Község Önkormány-
zata, 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának
mb. jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és a 9/1995. (II. 3.) Korm.

rendelet szerinti szakirányú képesítés,
– legalább 5 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– építményadó, telekadó, egyéb bevételek (szabálysér-

tési bírságok, idegen behajtások) kezelése.

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

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: 06 (26)

336-387.
A pályázatokat írásban – a jegyzõ részére – az alábbi

címre kell benyújtani: Pilisborosjenõ Község Önkormány-
zata, 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16.
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Sümegcsehi és Döbröce községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

Közigazgatási szerv megnevezése: Sümegcsehi–Döb-
röce Községek Körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

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

vezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, szakvizsga hiá-

nyában kötelezettség vállalása annak egy éven belül törté-
nõ megszerzésére,

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a pályázatok sikeres elbírálását követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Sümegcsehi község polgármesteréhez: Farkas
Zsolt polgármester, 8357 Sümegcsehi, Petõfi u. 1. Tele-
fon: 06 (83) 374-501

Szentendre Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

munkatársat keres
adóügyi csoport irányítási feladatainak ellátására

Feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképesítés, vagy felsõoktatási intéz-
ményben szerzett egyetemi, fõiskolai végzettség és OKJ
szerint felsõfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai és egyéb szakképesítések hiteles másolatát.

A munkakör határozatlan idõre szól (próbaidõ: hat
hónap).

A munkakör betölthetõ: várhatóan 2007. május 2.
Bérezés: a Ktv. szerint.

A kiválasztásnál elõnyt jelent:
– önkormányzati adóhatóságnál végzett szakmai gya-

korlat,
– adófelderítés és adóbehajtás, területén szerzett több-

éves szakmai gyakorlat,
– adó- behajtói vagy végrehajtói szakképesítés,
– szentendrei, esetleg kistérségi lakóhely.

Beküldési határidõ: 2007. április 10.
A szakmai önéletrajzot írásban a dr. Molnár Ildikó jegy-

zõ nevére címezve a Polgármesteri Hivatal címére kérjük
eljuttatni: 2000 Szentendre, Városház tér 1–3. Jelige:
„Adócsoport”.

Szõdliget Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján
kerül meghirdetésre.

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

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítési követelményeket igazoló dokumentu-

mok másolatát.
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Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései alap-
ján.

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

A képviselõ-testület szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A kinevezés határozatlan idõre szól. Az állás a képvise-

lõ-testület döntését követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat Szõdliget község polgármesteréhez kell

benyújtani (2133 Szõdliget, Szent István u. 29.). A boríté-
kon tüntessék fel: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban Bábiné Szottfried Gabriella
polgármestertõl kérhetõ további információ. Telefon: 06
(27) 590-236.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
pályázatot hirdet

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás
önálló munkaszervezet vezetõi álláshelyének

betöltésére

A meghirdetett álláshely/munkakör megnevezése: mun-
kaszervezet-vezetõ.

Az álláshelyen/munkakörben ellátandó feladatok fõbb
jellemzõi: a munkaszervezet tevékenységének koordiná-
lása, döntés-elõkészítõ, illetve végrehajtó tevékenység.

Az álláshely/munkakör betöltésének feltételei:
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskola, egyetem),
– igazgatásszervezõ vagy jogász vagy közgazdász

szakképzettség,
– közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, felhasználói szintû
számítógépes ismeret, valamint nyelvtudás elõnyt jelent.

A közalkalmazotti jogviszony formája: határozatlan
idõre szóló, teljes munkaidõs kinevezés.

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó ren-
delkezései alapján.

A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
– motivációs levelet, mely tartalmazza a munkakör el-

látásával kapcsolatos elképzeléseket rövid formátumban,
– szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bi-

zonyítványok másolatait,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõ
személyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának formai követelményei: a pá-
lyázatot személyesen, illetve postai úton, 3 példányban az
alábbi címre kell benyújtani: Tiszaújváros Kistérség
Többcélú Társulása, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. A
borítékra kérjük ráírni: „Munkaszervezet-vezetõ”.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 15. nap.

Az álláshely/munkakör betöltésének ideje: a pályázat
elbírálását követõ hónap 1. napja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás elnökétõl sze-
mélyesen: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., telefo-
non: 06 (49) 548-010.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Igazgatóság

Nemzetközi osztályán
nemzetközi ügyintézõ munkakör betöltésére

A munkakör tartalma:
– a hivatal nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
– az uniós és hazai pályázati lehetõségek folyamatos fi-

gyelemmel kísérése,
– a hivatal szakterületéhez kapcsolódó pályázatok el-

készítése, koordinálása, a nyertes pályázatok végrehajtá-
sának szervezése, koordinálása,

– kapcsolattartás a külföldi és hazai szakértõkkel,
– fordítások elkészítése.

A munkakör betöltésének pályázati feltételei:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– felsõfokú szintû kommunikációs készség angol nyelv-

bõl írásban és szóban,
– jó szervezõkészség,
– elõnyt jelent pályázati tervek elkészítésével kapcso-

latos ismeret.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes (magyar és angol nyelven írott) szakmai ön-

életrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát

igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Kinevezés esetén a pályázó a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerinti illetményre és egyéb
juttatásokra jogosult.

A pályázat beérkezésének határideje: a pályázat megje-
lenését követõ 15. nap.

A pályázatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Humánpolitikai Fõosztály címére (1903 Budapest,
Pf. 314) vagy személyesen a Budapest XI., Budafoki út 60.
szám alatt kell benyújtani.

A pályázatok a pályázati határidõ lejártát követõ 8 na-
pon belül kerülnek elbírálásra.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen, a szük-
séges foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok lefolyta-
tása után azonnal betölthetõ.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
pályázatot hirdet

az Informatika Szolgáltatási Igazgatóság
ügyvezetõ igazgatói munkakörének betöltésére

Az ügyvezetõ igazgató feladatai:
– irányítja és felügyeli az Igazgatóság fõosztályainak

SZMSZ-ben meghatározott tevékenységét egységes szak-
mai elvek meghatározásával,

– biztosítja a felügyelet informatikai rendszereinek
mûködését mind operatív, mind hosszú távú stratégiai
szinten,

– irányítja az informatikai rendszerek üzemeltetését, az
optimális költség keretgazdálkodást, projekt jelleggel dol-
gozik az aktuális feladatokon,

– felügyeli az informatikai rendszerek fejlesztésének
tervezését, figyelemmel a költség és idõtényezõkre, to-
vábbá biztosítja az új és a meglévõ rendszerek megfelelõ
illeszkedését,

– gondoskodik az adat- és biztonságvédelmi szabályok
betartásáról.

Az állás betöltésének feltételei:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (Ktv.) által elõírt alkalmazási feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– kommunikációképes (írásban és szóban) angolnyelv-

tudás,

– nemzetbiztonsági ellenõrzés,
– vagyonnyilatkozat,
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– hasonló szakmai területen szerzett legalább 5 éves

szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat,
– közgazdasági, pénzügyi, számviteli ismeretek,
– integrált vállalatirányítási rendszer ismerete.

Elvárt készségek, tulajdonságok:
– stratégiai szemléletmód,
– jó irányítási, motiválási készség,
– eredményorientáltság,
– jó együttmûködési és kommunikációs készség.

A pályázathoz kérjük, mellékelje:
– iskolai végzettségét, képzettségét igazoló oklevél/ek

másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– 1db igazolványképet.

Az ügyvezetõ igazgatóra (jogállására, illetményére és
egyéb juttatásaira) a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. és a PSZÁF jogállásáról szóló 1999. évi
CXXIV. törvény az irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázatokat kérjük zárt borítékban a PSZÁF Humán-
politikai Fõosztályára megküldeni (1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 39.). További felvilágosítást Göndör Ibolya fõosz-
tályvezetõ ad.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határ-
idejét követõ 30. nap

A pályázati eljárás lebonyolítása és a pályázat elbírálá-
sának módja a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint történik.

Agyagosszergény és Fertõendréd községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat (jegyzõi gya-

korlat elõny),
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– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a hivatal vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelé-

seket,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ
15. nap.

A pályázatokat Fertõendréd Község Önkormányzatá-
nak polgármesteréhez kell benyújtani, a 9442 Fertõendréd,
Fõ u. 68. címre.

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

Az állás 2007. július 1-jétõl tölthetõ be. A kinevezés ha-
tározatlan idõre szól, bérezés a ktv. szerint.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint
történik. A munkakör a Képviselõ-testület döntését köve-
tõen azonnal betölthetõ.

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

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

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (ere-

deti példányokat a pályázó személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit.

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

A pályázat elbírálója: Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

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

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot a pályá-
zati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Békésszentandrás nagyközség
polgármesterének, Hamza Zoltánnak (5561 Békésszent-
andrás, Hõsök tere 1.) címezve kell benyújtani.

Pályázattal kapcsolatos további információt nyújt:
Hamza Zoltán polgármester, tel.: 06 (66) 218-344.

Cegléd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(2700 Cegléd, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bek., vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv.
36. § (1) bek. alapján kerül sor.

Pályázatot az nyújthat be, aki:
– büntetlen elõéletû, cselekvõképes magyar állampol-

gár, és
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, vagy

igazgatásszervezõi oklevéllel, továbbá
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, illetve men-

tességgel, valamint
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlattal rendel-

kezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a pá-
lyázó, aki:

– 3 éves közigazgatási vezetõi gyakorlattal;
– személygépkocsival és gépjármû-vezetõi engedéllyel

rendelkezik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. rendelkezései
alapján.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait (név, születési hely, idõ,

anyja neve, állandó lakóhely címe, tartózkodási hely címe,
személyazonosító igazolvány sorszáma),

– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkakörei-
nek, tevékenységének leírását,

– a jegyzõi munkával kapcsolatos szakmai és vezetési
programot,

– képesítését igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatát a Képviselõ-

testület nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 20. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ képviselõ-testületi ülés napja.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázatot postai úton, Cegléd város polgármesteré-
hez kell benyújtani: Földi László polgármester, 2701 Ceg-
léd, Pf. 85. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

Cegléd Város Önkormányzatáról és a Polgármes-
teri Hivatalról a pályázó részletes tudnivalókat talál a
www.cegled.hu honlapon.

Magyarpolány és Kislõd Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi egyetem jogi doktori, illetve

államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi fõiskolai vég-
zettség,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlattal rendel-

kezik.

Pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól. Illetmény és egyéb
juttatás a Ktv. szerint.

Benyújtási határidõ a Belügyi Közlönyben feltüntetett
megjelenési idõponttól számított 30 napon belül.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek
megfelelõ 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 meghoza-
talát követõen értesítést kapnak.

A munkakör 2007. július 1. napjával tölthetõ be teljes
munkaidõben.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Ma-
gyarpolány Község Önkormányzatának polgármestere,
Polt Rita, 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 6. Telefon:
06 (88) 503-820.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Polt
Rita polgármestertõl a 06 (88) 503-820-as telefonszámon
kérhetõ munkaidõben.

Tata Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására

A pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben sze-
replõ „költségvetési minõsítésû” bejegyzett könyvvizsgá-
lók, illetve szervezetek jogosultak. Szervezet által benyúj-
tott pályázat esetén meg kell nevezni a természetes sze-
mélyként jelölt könyvvizsgálót.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a könyvvizsgálói jogosultság igazolását (oklevél,

MKK-bejegyzés),
– a gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés igazo-

lását, a szervezet rövid bemutatását,
– a pályázó szakmai önéletrajzát, referencialistáját,

munkaprogramjának rövid ismertetését,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn a

pályázóval szemben az 1990. évi LXV. törvény 92/B. §
(2) bekezdésében szereplõ összeférhetetlenség,

– díjazási igényt, fizetési feltételek megjelölését.

A megbízás idõtartama: 2007. június 1-jétõl 2011. ápri-
lis 30-ig.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. május 31.
Az elbírálásnál elõnyt élvez az önkormányzati tulajdo-

nú gazdasági társaságok, közalapítványok könyvvizsgála-
tának vállalása.

A pályázatot Tata város polgármestere címére (2890
Tata, Kossuth tér 1.) kell benyújtani „Könyvvizsgálói pá-
lyázat” megjelöléssel.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetõjétõl,
tel.: 06 (34) 588-669.

Vát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi állás betöltésére

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

gatásszervezõi fõiskolai végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (a jogi vagy köz-

igazgatási szakvizsga követelmény alól a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (4) bekez-
dése alapján felmentés adható),

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

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület hivatalának
vezetése, valamint a jogszabályok által meghatározott
jegyzõi hatáskörök gyakorlása.

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

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

XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás

Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15. nap.
A pályázatot Vát község polgármesteréhez, Bíró József-

hez címezve (9748 Vát, Fõ u. 6.) kell benyújtani.
A pályázatról Vát Község Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete a pályázat benyújtására elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésén dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Zalatárnok és Szentkozmadombja községek
önkormányzati képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Zalatárnok–Szentkozmadombja Községek

Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:

– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudo-
mányi egyetemi végzettség, ennek megfelelõen igazga-
tásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képe-
sítés,

– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,

– képesítést, végzettséget igazoló okirat hiteles máso-
latát,

– szakmai önéletrajzot.

Bérezés az 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a benyújtásra szolgáló határidõ
lejárta után 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Zalatárnok
Község Önkormányzatának polgármestere, 8947 Zalatár-
nok, Petõfi u. 40. Tel.: 06 (92) 386-155.

Közlemény
pályázati felhívás érvénytelenítésérõl

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati
felhívása – megjelent a Belügyi Közlöny 2007. évi 6. szá-
mának 384–385. oldalán a – Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság fõigazgatói és a Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatói
munkakörére, téves szövegezéssel jelent meg, ezért tárgy-
talan.
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Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jelenik meg.
Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellenében történik.
Közzététel díja: 43 000 Ft + áfa.
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2007. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 43 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 170 000 115 000

hátsó borító 213 000 131 000

színes 417 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 90 000 57 000

álló (87 x 240 mm) 90 000 57 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 49 000 32 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 12 000 12 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 10 000 10 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD hetente

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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