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Jogszabályok

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
6/2007. (III. 13.) ÖTM

rendelete
a tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) be-
kezdésének 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörben, az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésére tekintettel, a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben a következõket rendelem el:

1. §

(1) A tûzvédelmi szakterületeken szakértõként csak az
a természetes személy tevékenykedhet, aki a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF)
által vezetett szakértõi névjegyzékben szerepel, és érvé-
nyes tûzvédelmi szakértõi igazolvánnyal rendelkezik.

(2) A tûzvédelmi szakértõi szakterületeket e rendelet
1. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Tûzvédelmi szakértõk névjegyzékébe csak az
vehetõ fel, aki:

a) büntetlen elõéletû és nem áll foglalkozástól eltiltás
mellékbüntetés hatálya alatt,

b) egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel és a külön
jogszabály szerint meghatározott felsõfokú tûzvédelmi
szakképzettséggel rendelkezik,

c) az adott tûzvédelmi szakterületen legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik,

d) az OKF fõigazgatója (a továbbiakban: fõigazgató)
által összeállított bizottság elõtt a kérelmezett szakterüle-
ten eredményes vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tett.

(2) Szakmai gyakorlati idõn a szakképzettség megszer-
zése után, a kérelemben megjelölt tûzvédelmi szakterüle-
ten eltöltött gyakorlati idõt kell érteni.

(3) Tûzvédelmi szakértõi névjegyzékbe vétel több tûz-
védelmi szakterületre is kérhetõ.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt vizsga-
bizottság 3 fõbõl áll, tagjai a kérelmezett szakterületnek
megfelelõen, az OKF állományából, a fõigazgató által ki-
jelölt személyek.

(5) Az OKF a vizsga idõpontjáról a kérelem benyújtásá-
tól számított 30 napon belül értesíti a kérelmezõt.

(6) Az egyes szakértõi szakterületek vizsga törzsanya-
gát az OKF a honlapján közzéteszi.

3. §

(1) A tûzvédelmi szakértõ a névjegyzékbe kérelem alap-
ján vehetõ fel, amelynek tartalmaznia kell a kérelmezõ:

a) természetes személyazonosító adatait (név, születési
név, születési hely és idõ, anyja neve),

b) lakóhelyét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
c) elérhetõségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám,

e-mail),
d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos

megjelölését,
e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának)

számát és keltét,
f) tûzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizo-

nyítványának) számát és keltét,
g) foglalkozását, munkakörét,
h) a 2. § (1) és (2) bekezdésében elõírt követelmények

igazolását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tûz-
védelmi szakértõ kérelmének tartalmaznia kell az engedé-
lyezni kért tûzvédelmi szakterület megnevezését is.

(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (hono-

sított okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles
másolatát),

b) három hónapnál nem régebbi keltû hatósági erkölcsi
bizonyítványt, a honvédségi vagy rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjainak esetében a szolgálati jog-
viszony fennállásának igazolását,

c) az igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban:
díj) befizetését igazoló bizonylatot,

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
nem áll foglalkozástól való eltiltás büntetés hatálya alatt.

4. §

(1) A kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ
szakterületenként 10 000 Ft díjat köteles fizetni az
OKF-nek, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-
00283494-00000000 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára. A díj tartalmazza a szakértõi vizsga,
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az igazolvány kiállítása és a névjegyzékbõl történõ törlés
díját.

(2) A kérelem ügyében elsõ fokon a fõigazgató jár el.

5. §

(1) Azt a kérelmezõt, aki az e rendeletben elõírt feltéte-
leknek megfelel, a tûzvédelmi szakértõi névjegyzékbe fel
kell venni. Ennek igazolására a 2. mellékletben megha-
tározott tartalommal, tûzvédelmi szakértõi igazolvánnyal
kell ellátni.

(2) A határozat ellen az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszterhez lehet fellebbezni.

(3) A másodfokú eljárás díja 3000 Ft, amelyet a 4. §
(1) bekezdésében megjelölt számlára kell befizetni.
A másodfokú eljárás díját a kérelmezõ részére az OKF
visszatéríti, ha a fellebbezés eredményes volt.

6. §

(1) A tûzvédelmi szakértõi igazolvány a kiadásától
számított öt évig érvényes, amelyet annak lejárta elõtt öt
évre meg lehet hosszabbítani.

(2) A meghosszabbítás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) három hónapnál nem régebbi keltû erkölcsi bizo-

nyítványt, a honvédségi vagy rendvédelmi szervek hivatá-
sos állományú tagjainak esetén a szolgálati jogviszony
fennállásának igazolását,

b) a meghosszabbítási díj befizetését igazoló bizony-
latot,

c) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
nem áll foglalkozástól való eltiltás büntetés hatálya alatt.

(3) A tûzvédelmi szakértõi igazolvány meghosszabbítá-
sának díja 5000 Ft, melyet a 4. § (1) bekezdésében meg-
határozott számlára kell befizetni.

7. §

(1) A tûzvédelmi szakértõkrõl az OKF a tûz elleni véde-
kezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvényben meghatározott névjegyzéket
vezet.

(2) A tûzvédelmi szakértõk névjegyzékének nyilvános
adatait az OKF a honlapján közzéteszi.

(3) A tûzvédelmi szakértõ 8 napon belül köteles beje-
lenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban bekövet-
kezett változást.

8. §

(1) A tûzvédelmi szakértõt törölni kell a névjegyzék-
bõl, ha:

a) a szakértõi igazolványának érvényessége lejárt és
annak meghosszabbítása nem történt meg,

b) a szakértõi tevékenységét megszüntette és a név-
jegyzékbõl való törlését kérte,

c) a névjegyzékben szereplõ adatainak változását felhí-
vásra, ismételten nem jelentette be,

d) a szakértõ elhalálozott,
e) a névjegyzékbe való bejegyzés feltételei a felvétel-

kor sem álltak fenn vagy utóbb megszûntek,
f) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást

nem vagy nem megfelelõen végzi,
g) szakmai tevékenységének ellenõrzése során megál-

lapításra kerül, hogy tevékenységét szakszerûtlenül végzi.

(2) A tûzvédelmi szakértõ névjegyzékbõl való törlésérõl
a fõigazgató határozatot hoz.

(3) A névjegyzékbõl való törlésrõl szóló határozat ellen
az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jogor-
voslatnak van helye.

(4) A fõigazgató a szakértõi névjegyzékbõl való törlés-
rõl köteles értesíteni az igazságügyi szakértõi névjegyzé-
ket vezetõ hatóságot.

(5) Ha a tûzvédelmi szakértõt az (1) bekezdés alapján a
szakértõi névjegyzékbõl törölték, az errõl szóló határozat
jogerõre emelkedésétõl számított 8 napon belül köteles
a szakértõi igazolványát a fõigazgató részére visszaszol-
gáltatni.

9. §

(1) A tûzvédelmi szakértõ nem járhat el olyan ügyben,
amely munkaköri feladataival összefügg.

(2) A tûzvédelmi szakértõ köteles a tevékenységérõl
évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást
vezetni, és az általa készített – aláírt – szakértõi vélemé-
nyek egy másolati példányát 5 évig megõrizni.

10. §

(1) A tûzvédelmi szakértõi tevékenység felett az OKF
gyakorolja a szakmai felügyeleti jogot, melynek keretében
ellenõrizheti a szakértõ tevékenységét.

(2) A tûzvédelmi szakértõ köteles az ellenõrzés során a
szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített
szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb
iratokat az ellenõrzést végzõ rendelkezésére bocsátani.
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11. §

(1) A tûzvédelmi szakértõi tevékenységért szakértõi
díjat kell fizetni.

(2) A tûzvédelmi szakértõ díjazására az igazságügyi
szakértõk díjazására vonatkozó külön jogszabályban meg-
határozott szabályokat kell alkalmazni.

12. §

A tûzvédelmi szakértõ külön jogszabály szerint kérheti
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvételét.

13. §

A tûzvédelmi szakértõk tûzvédelmi szakmai tovább-
képzésérõl az OKF gondoskodik.

14. §

(1) A tûzvédelmi szakértõi névjegyzékbe vétel és az
igazolvány meghosszabbítása iránti kérelem alapján indult
eljárás során befizetett díjakat az alaptevékenység bevéte-
lei között elkülönítetten kell kezelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek a szakértõi vizs-
gáztatással, a szakértõi névjegyzék közzétételével és
a szakértõk továbbképzésével kapcsolatos költségek
finanszírozására használhatók fel.

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszíti a tûzvédelmi
szakértõi és igazságügyi szakértõi tevékenység szabályai-
ról szóló 36/1997. (VI. 4.) BM rendelet (a továbbiak-
ban: R.).

(2) Az R. alapján kiadott tûzvédelmi szakértõi engedé-
lyek érvényességi idejük lejártáig korlátozás nélkül érvé-
nyesek, lejáratukat követõen a 2. § (1) bekezdésében fog-
lalt feltételek teljesítése esetén igazolvány kerül kiadásra.

(3) A tûzvédelmi jog és igazgatásra; a tûzvédelmi okta-
tásra, képzésre, a tûzvédelmi egyéni védõfelszerelésekre,
a tûzoltó kéziszerszámokra, a tûzoltó gépjármûvek, tech-
nikai berendezések szakterületeire korábban kiadott szak-
értõi engedélyek, érvényességi idejük lejártáig korlátozás
nélkül érvényesek, lejáratukat követõen nem hosszabbít-
hatók meg.

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

1. melléklet
a 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelethez

Tûzvédelmi szakértõi szakterületek

Igazságügyi szakértõi szakterületek
a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet

szerint

Kapcsolódó tûzvédelmi szakértõi
szakterületek

1. Építmények tûzvédel-
me

a) Építész tûzvédelmi
szakértõ

b) Elektromos tûzvédelmi
szakértõ

c) Gépész tûzvédelmi
szakértõ

2. Tûzoltó technikai
eszközök

a) Tûzoltó készülék szak-
értõ

b) Beépített tûzjelzõ
berendezés szakértõ

c) Beépített tûzoltó beren-
dezés szakértõ

3. Ipari tûzvédelem a) Olajipari tûzvédelmi
szakértõ

b) Gázipari tûzvédelmi
szakértõ

c) Vegyész tûzvédelmi
szakértõ

4. Tûzvizsgálat a) Tûzvizsgálati szakértõ

2. melléklet
a 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelethez

A tûzvédelmi szakértõi igazolvány tartalmazza:
a) a szakértõ nevét,
b) az anyja nevét,
c) a születési helyét, idejét,
d) a szakterületét,
e) a szakértõi igazolvány számát,
f) a szakértõi igazolványt kiadó szerv megnevezését,
g) a kiadás dátumát, érvényesség idejét,
h) a kiadmányozó aláírását,
i) a bélyegzõ lenyomatát.
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter

7/2007. (III. 26.) ÖTM–IRM
együttes rendelete

a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági
eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok
díjazásáról szóló 12/2006. (III. 14.) BM rendelet

hatályon kívül helyezésérõl

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának l) pontjában megállapított feladatkörben,
továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának h) pontjában megállapított feladatkörben eljárva
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendeljük el:

1. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a belügyi ága-
zatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremû-
ködõ tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról szóló 12/2006.
(III. 14.) BM rendelet a hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba és
a kihirdetését követõ harmincadik napon a hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k., Dr. Petrétei József s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési igazságügyi és rendészeti

miniszter miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
8/2007. (III. 26.) ÖTM

rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási
hatósági eljárásokban közremûködõ tolmácsok,

jelnyelvi tolmácsok díjazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-

delet 1. §-ának l) pontjában megállapított feladatkörömben
eljárva – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási ható-
sági eljárásokra terjed ki.

2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott hatósági eljárásokban
közremûködõ tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot tevékeny-
ségéért munkadíj (várakozási díj, készenléti díj) és utazási
költségtérítés illeti meg.

(2) Ha a tolmács, jelnyelvi tolmács a tevékenységét
valamely szervezet tagjaként vagy munkaviszonyban
(munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) végzi,
a munkadíj (várakozási díj, készenléti díj) és utazási költ-
ségtérítés az õt foglalkoztató szervezetet illeti meg.

(3) A munkadíj (várakozási díj, készenléti díj) e rende-
letben meghatározott összege a tolmácsolási és jelnyelvi
tolmácsolási tevékenység ellenértékét terhelõ általános
forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendelet-
ben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell
felszámítani, ha a tolmács, jelnyelvi tolmács vagy szerve-
zet az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján
általános forgalmi adó felszámításra kötelezett. Ha a tol-
mács, jelnyelvi tolmács vagy szervezet az Áfa tv. szerint
levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költség-
nek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(4) Ha a tolmács, jelnyelvi tolmács tevékenysége az
Áfa tv. 5. §-a szerinti gazdasági tevékenységnek minõsül,
a tolmácsnak, jelnyelvi tolmácsnak vagy szervezetnek
külön jogszabály rendelkezései szerint számlát kell kiállí-
tania, illetve az igénybe vevõ hatóságnak a számla ellené-
ben díjat kell fizetnie.

3. §

(1) A tolmácsolási tevékenységért a mellékletben meg-
határozott munkadíjat a díjsávok figyelembevételével,
a helyi piaci viszonyokhoz igazodóan kell megállapítani.

(2) A jelnyelvi tolmácsolási tevékenységért 6000 Ft/óra
(nettó) munkadíjat kell megállapítani.

(3) A tolmács, jelnyelvi tolmács (a továbbiakban együtt:
tolmács) tevékenységéért járó munkadíj megállapításánál
minden megkezdett órát fél óraként, fél óra leteltét köve-
tõen egy óraként kell figyelembe venni.
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4. §

Ha a tolmács a tolmácsolási tevékenység megkezdésére
kitûzött idõpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás
megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkez-
dett félórára nettó 500 Ft.

5. §

(1) A tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása
esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megálla-
pítani.

(2) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja
– amennyiben az eljárási cselekmény még ugyanazon a
napon folytatódik –, ezt az idõtartamot a várakozási idõbe
be kell számítani. Ha az eljárási cselekmény folytatására
ugyanazon a napon nem kerül sor, a cselekmény meghiú-
sulásának a tolmáccsal történõ közléséig terjedõ idõtarta-
mot a várakozási idõbe szintén be kell számítani.

6. §

(1) Az igazolt utazási költséget a tolmács számára a
következõk szerint kell megtéríteni:

a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét
(rendkívül indokolt vagy sürgõs igénybevétel esetében
a pótjegy árát is),

b) helyi, illetve helyközi autóbusz menettérti díj teljes
összegét,

c) személygépkocsi igénybevétele esetén – ha a tolmá-
csolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem, vagy
aránytalanul hosszú utazási idõvel közelíthetõ meg – a
külön jogszabályban a gépjármûre vonatkozóan meghatá-
rozott üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylege-
sen megtett oda-vissza útra a távolság kilométerben kifeje-
zett mennyisége és az APEH által közzétett hivatalos
üzemanyagár szorzatának összegét.

(2) A tolmács számára – utazási költségtérítésre vonat-
kozó igénye esetén – az utazási költséget a 4. §-ban és az
5. § (1) bekezdésében foglaltak esetén is meg kell téríteni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az uta-
zási idõ akkor tekinthetõ aránytalanul hosszúnak, ha a tol-
mácsolás helyszínére történõ utazás és visszautazás együt-
tes idõtartama a négy órát meghaladja.

7. §

Ez a rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben
kell alkalmazni.

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

Melléklet
a 8/2007. (III. 26.) ÖTM rendelethez

A tolmácsot megilletõ munkadíj

Nyelv Nettó Ft/óra

1. Az Európai Unió tagállamai és
az Európai Gazdasági Térség-
hez (a továbbiakban: EGT) tar-
tozó más országok hivatalos
nyelvei + orosz, szerb, horvát,
ukrán és török nyelv

2 500-tól
8 000-ig

2. Az EGT-n kívüli országok hi-
vatalos nyelvei, illetve a nem-
zeti és etnikai kisebbségi
nyelvek, kivéve azokat, ame-
lyek az EGT hivatalos nyelvei
közé tartoznak

4 000-tõl
10 000-ig

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

35/2007. (III. 23.) GKM–ÖTM
együttes rendelete

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásáról szóló

10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rendelet
módosításáról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Költségveté-
si Törvény) 5. számú mellékletének 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel az autóbusszal vég-
zett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 3. §-ának (2) bekezdésére – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi közforgalmú közlekedés normatív támoga-
tásáról szóló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együttes rende-
let (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet az 1. mellékletben meghatá-
rozott tartalommal, a 2. melléklet szerinti, szolgáltatón-
ként kitöltött adatlappal együtt kell a tárgyév március
24-éig a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat szék-
helye szerint illetékes Igazgatóságához (a továbbiakban:
Igazgatóság) 2 példányban benyújtani.”
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(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A kérelem egy példányát az Igazgatóság a tárgyév
április 8-áig továbbítja a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: GKM) részére. Hiányos
kérelem esetén az Igazgatóság az Áht. 64/B. §-ának (3) be-
kezdése alapján jár el.”

2. §

(1) Az R. 4. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A gazdasági és közlekedési miniszter, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a pénz-
ügyminiszter Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bi-
zottság) hoz létre a normatív támogatás elosztási javaslatá-
nak elkészítésére.

(2) A Bizottság mûködési feltételeit a GKM biztosítja.
A Bizottság az ügyrendjét az elsõ ülésén fogadja el.

(3) A Bizottság tagjainak száma 9 fõ, amelybõl 2 fõt a
gazdasági és közlekedési miniszter, 2 fõt az önkormányza-
ti és területfejlesztési miniszter, 1 fõt a pénzügyminiszter,
1 fõt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 1 fõt Buda-
pest Fõváros Önkormányzata és 2 fõt az országos önkor-
mányzati szövetségek delegálnak. A Bizottság elnökét a
gazdasági és közlekedési miniszter jelöli ki. A Bizottság
döntése alapján a Bizottság munkájában az önkormányza-
tok részérõl tanácskozási joggal további delegáltak vehet-
nek részt.”

(2) Az R. 4. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A Bizottság javaslatát a tárgyév április 25-éig a ha-
tályos jogszabályok, továbbá a 3. §-ban meghatározott fel-
tételek alapján készíti el. Az e rendeletnek megfelelõen be-
nyújtott kérelmeket a Bizottság javaslatának figyelembe-
vételével a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együtte-
sen bírálja el a tárgyév május 1-jéig.

(6) A döntés eredményérõl a kérelmet benyújtó önkor-
mányzatot a GKM írásban értesíti, továbbá a gazdasági és
közlekedési miniszter, valamint az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter együttes tájékoztatóban közzéteszi
településenként a normatív támogatások összegét, vala-
mint a normatív támogatás megállapítása során alkalma-
zott súlyszámokat. A 3. § (1) bekezdése alapján számított,
megítélt támogatásnak az önkormányzatok költségvetési
számlájára egyösszegben történõ utalásáról a tárgyév má-
jus 25-éig, a Fõvárosi Önkormányzat részére a 3. § (2) be-
kezdése alapján megállapított további támogatási rész jú-
nius hónaptól havi egyenlõ részletekben történõ utalásáról
minden hónap 20-áig az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium gondoskodik. A normatív támogatást az
önkormányzat a szolgáltatónak az önkormányzat költség-

vetési számlájára történõ megérkezésétõl számított 8 na-
pon belül továbbutalja.”

3. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Költségvetési Törvény 16. §-a (1) bekezdésének
a) pontja értelmében az odaítélt normatív támogatás csak a
helyi közlekedés mûködtetésének, folyamatos üzemelteté-
sének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozásá-
ra használható fel.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg az eredeti (2)–(7) bekezdés megjelölése
(3)–(8) bekezdésre változik:

„(2) Amennyiben az önkormányzat több gazdálkodó
szervezettel áll az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogvi-
szonyban, a normatív támogatás szolgáltatók közötti meg-
osztását az önkormányzat határozza meg.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Dr. Kóka János s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,
gazdasági és közlekedési önkormányzati és területfejlesztési

miniszter miniszter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

11/2007. (III. 28.) MeHVM–ÖTM
együttes rendelete

az Államreform operatív program és az Elektronikus
közigazgatás operatív program végrehajtásában

közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-
sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figye-
lembevételével, az R. 21. §-a (2) bekezdésének b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért fe-
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lelõs miniszterrel egyetértésben – a Miniszterelnöki Hiva-
talról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 160/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 2. §-ának e) pontjában megállapított fel-
adatkörben, valamint az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában megálla-
pított feladatkörben a következõket rendeljük el:

1. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, mint az
Államreform operatív program és az Elektronikus köz-
igazgatás operatív program (a továbbiakban: ÁROP és
EKOP) felügyeletéért felelõs miniszter és az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter, mint a közremûködõ
szervezet felügyeletét ellátó miniszter, a VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társa-
ságot az ÁROP és EKOP valamennyi prioritása végrehaj-
tásában történõ közremûködésre közremûködõ szervezet-
ként jelöli ki.

2. §

A közremûködõi feladatok ellátásához szükséges pénz-
ügyi eszközöket az ÁROP és EKOP Technikai Segítség-
nyújtás keret terhére kell biztosítani.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl,

b) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. de-
cember 27.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra,
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonat-

kozó általános rendelkezések megállapításáról szóló
1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról.

Dr. Szilvásy György s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt önkormányzati és területfejlesztési

vezetõ miniszter miniszter

Határozat

A Kormány
1010/2007. (III. 13.) Korm.

határozata
a sportlétesítmények fejlesztési és mûködtetési

rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.)
Korm. határozat 1. b) és c) pontjai végrehajtását

szolgáló kormányhatározatok módosításáról

1. A Gyöngyösi Sport- és Rendezvénycsarnok PPP
konstrukció keretében történõ megvalósításáról, illetve
a „Sporttal a közösségekért” program keretében megvaló-
suló további hasonló projektekhez kapcsolódó eljárás-
rendrõl szóló 2039/2005. (III. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H1.) 4. a) pontjában, valamint a Dél-
Dunántúli 1. Tanuszoda Projekt és a Kozármislenyi Torna-
terem Projekt PPP konstrukció keretében történõ meg-
valósításáról, illetve a „Tanuszodát minden kistérségben”
és „Korszerû tornatermet mindenhol” program keretében
megvalósuló további projektekhez kapcsolódó eljárás-
rendrõl szóló 2146/2005. (VII. 15.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H2.) 2., 4. a), 6. és 8. a) pontjában
a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. de-
cember 31-ig” szöveg lép.

2. A H1. 6. pontjában és a H2. 10. pontjában a
„2007–2023.” szövegrész helyébe a „2007–2024.” szö-
veg lép.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Közlemények

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 022 507 – 1 022 507 1 027 906 – 1 027 906
I. Immateriális javak 7 736 – 7 736 6 944 – 6 944
II. Tárgyi eszközök 421 219 – 421 219 448 896 – 448 896
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 593 552 – 593 552 572 066 – 572 066
B) FORGÓESZKÖZÖK 29 895 – 29 895 33 361 – 33 361

I. Készletek 307 – 307 411 – 411
II. Követelések 7 548 – 7 548 8 695 – 8 695
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 11 324 – 11 324 12 864 – 12 864
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 716 – 10 716 11 391 – 11 391

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 052 402 – 1 052 402 1 061 267 – 1 061 267

D) SAJÁT TÕKE 924 398 – 924 398 961 826 – 961 826
1. Induló tõke 71 607 – 71 607 71 607 – 71 607
2. Tõkeváltozások 852 791 – 852 791 890 219 – 890 219
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 634 – 3 634 5 668 – 5 668
I. Költségvetési tartalékok 3 634 – 3 634 5 668 – 5 668
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 124 370 – 124 370 93 773 – 93 773
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 71 283 – 71 283 56 463 – 56 463
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 34 681 – 34 681 18 723 – 18 723
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 18 406 – 18 406 18 587 – 18 587

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 052 402 – 1 052 402 1 061 267 – 1 061 267

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 212 751 216 501 209 308
02. Munkaadót terhelõ járulék 64 166 64 839 62 630
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 140 055 144 355 134 550
04. Mûködési célú, támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 72 218 68 537 60 006
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 5 000 10 114 9 235
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 18 251 17 996 8 441
08. Felhalmozási kiadások 17 349 41 099 31 217
09. Felhalmozási célú, támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 3 000 3 300 1 759
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 532 790 566 741 517 146
14. Hosszú lejáratú hitelek 2 000 16 600 16 600
15. Rövid lejáratú hitelek 14 600 – 23 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 16 600 16 600 39 600
19. Pénzforgalmi kiadások 549 390 583 341 556 746
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 615 790 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 675
23. Kiadások összesen 552 005 584 131 557 421
24. Intézményi mûködési bevételek 51 197 53 479 48 709
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 200 711 202 306 202 942
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 12 244 31 021 28 859
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 760 778
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 4 826 4 927 4 018
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 522 2 522 2 379
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 300 21 624 17 417
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 21 434 370 308
32. Támogatások, kiegészítések 186 275 230 905 232 749
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 186 275 230 905 230 904
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 476 987 545 392 535 780
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 445 12 445 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 62 573 20 815 23 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 75 018 33 260 23 000
42. Pénzforgalmi bevételek 552 005 578 652 558 780
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 5 479 5 479
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 193
46. Bevételek összesen 552 005 584 131 564 452
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –58 418 –16 660 24 113
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 58 418 16 660 –16 600
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –482

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 11 299 – 11 299 12 851 – 12 851
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 665 – –7 665 –7 183 – –7 183
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3 634 – 3 634 5 668 – 5 668
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

6. Finanszírozásból származó korrekciók –9 – –9 –479 – –479
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 3 625 – 3 625 5 189 – 5 189
11. 10.-bõl az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 625 – 3 625 5 189 – 5 189
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített, összevont éves beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mátrai Istvánné s. k.,
könyvvizsgáló

Simontornya Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2006.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 651 477 753 392
I. Immateriális javak 9 662 7 825
II. Tárgyi eszközök 586 752 598 476
III. Befektetett pénzügyi eszközök 15 099 12 425
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 39 964 34 666

B) FORGÓESZKÖZÖK 21 789 28 673
I. Készletek 299 432
II. Követelések 12 951 13 213
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 4 615 10 549
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 924 4 479

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 673 266 682 065

D) SAJÁT TÕKE 596 465 583 676
1. Induló tõke 93 620 93 620
2. Tõkeváltozások 502 845 490 056
3. Értékelési tartalék – –
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Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

E) TARTALÉKOK –21 045 –17 347
I. Költségvetési tartalékok –21 045 –17 347
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 97 846 115 736
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 13 466 –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 54 796 83 361
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 29 584 32 375

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 673 266 682 065

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 390 096 409 667 404 174
02. Munkaadót terhelõ járulék 117 886 126 777 131 872
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 153 477 177 197 169 933
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 106 770 108 760 97 366
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – –
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – 108
07. Felújítás 50 192 53 370 45 649
08. Felhalmozási kiadások 1 184 13 327 12 869
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 181 1 518
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 819 605 889 279 863 489
14. Hosszú lejáratú hitelek 15 569 15 569 15 569
15. Rövid lejáratú hitelek 50 000 50 000 11 598
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 65 569 65 569 27 167
19. Pénzforgalmi kiadások 885 174 954 848 890 656
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 20 091 1 302 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 555
23. Kiadások összesen 905 265 956 150 891 211
24. Intézményi mûködési bevételek 55 000 55 000 48 388
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 297 308 310 974 309 811
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 68 589 111 150 95 265
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 7 298 6 267
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 10 900 10 900 2 136
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 309
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 51 546 26 217 29 577
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 5 000 5 000 6 994
32. Támogatások, kiegészítések 342 922 355 611 357 141
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 342 922 355 611 355 611
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 256
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 831 265 882 150 855 835
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 14 000 14 000 14 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 60 000 60 000 24 519
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

41. Finanszírozási bevételek összesen 74 000 74 000 38 519
42. Pénzforgalmi bevételek 905 265 956 150 894 354
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 3 586
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –190
46. Bevételek összesen 905 265 956 150 897 750
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –8 431 –8 431 –4 068
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 8 431 8 431 11 352
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –745

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2006.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 4 615 7 568
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –25 660 –24 915
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – –23 102
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –21 045 5 755
6. Finanszírozásból származó korrekciók 490 –2 914
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –

10. Módosított pénzmaradvány –20 555 2 841
11. 10.-bõl az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány – –
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány 18 425 2 841

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Simontornya Város Önkormányzatának 2006. évi éves költségvetési beszámolóját (egyszerû-
sített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizo-
nyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót) a
számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költségvetési beszámoló (az egyszerûsített éves beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi
és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

A fentiekben leírtak alapján Simontornya Város Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített éves beszámolóját korlá-
tozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Dr. Benedek József s. k.,
könyvvizsgáló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

a helyettes regionális tiszti fõorvos feladatkörének
ellátására köztisztviselõi kinevezéssel

és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete he-
lyettes regionális tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, 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,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

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

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban 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 pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intéze-
tébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)

pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

állami fõépítész álláshelyének betöltésére

A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hiva-

tal állami fõépítész.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi

Regionális Közigazgatási Hivatal hivatali szervezetében
mûködõ, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ, fõosz-
tályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

A munkáltatói jogokat az állami fõépítész felett a hiva-
talvezetõ gyakorolja. Szakmai irányítását az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter látja el.

Feladatai:
– ellátja – külön jogszabályban megállapított jogköré-

ben – az elsõfokú területrendezési hatósági feladatokat,
– gondoskodik a térségi területfelhasználási engedé-

lyek nyilvántartásáról,
– szakhatóságként közremûködik a területrendezési

tervekben szereplõ, külön jogszabályban meghatározott
mûszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények
hatósági engedélyezési eljárásában,

– ellátja – külön jogszabályban megállapított jogköré-
ben – a településrendezési eszközökkel kapcsolatos állami
feladatokat, ennek keretében elbírálja az országos telepü-
lésrendezési követelményektõl eltérõ helyi szabályozás
alkalmazásának indokoltságát,

– mûködteti és vezeti a külön jogszabályban meghatá-
rozott területi tervtanácsot,

– ellátja – külön jogszabályban meghatározott módon –
a területfejlesztési koncepciókkal és a területrendezési ter-
vekkel összefüggõ feladatokat, illetõleg az ezekkel kap-
csolatos térségi koordinációt,

– segíti települési önkormányzatok településrendezési
tevékenységét,

– illetékességi területén érvényesíti az épített környe-
zet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az
építészeti örökség védelmére vonatkozó követelményeket,

– közremûködik az építészeti kultúra megõrzését,
fejlesztését és védelmét szolgáló állami feladatok ellátá-
sában,

– összehangolja az önkormányzati fõépítészek szakmai
tevékenységét, szakmai segítséget nyújt továbbképzé-
sükhöz,

– tevékenységének ellátásához szükséges pénzeszkö-
zök tekintetében közremûködik a regionális közigazgatási
hivatal költségvetésének kidolgozásában.

Feladatai ellátásában az önálló osztály jogállású Állami
Fõépítészi Iroda segíti. Az Iroda munkáját vezeti és irá-
nyítja.
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Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti fõosztály-
vezetõi besorolásnak, valamint a Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.

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

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

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés,

településrendezés, építészeti értékek védelme, építésügyi
igazgatási területen végzett publikációs, oktatási tevé-
kenység,

– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– területrendezési és településtervezési jogosultságot

lehetõvé tevõ egyetemi szintû végzettség,
– legalább nyolcéves – ebbõl három közigazgatási

szervnél eltöltött – szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, vagy e kö-

telezettség alól mentesül, illetve vállalja a közigazgatási
szakvizsga kinevezése utáni egy éven belüli letételét.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– szakmai programterv a feladat ellátására, új kihívá-

sok teljesítésére,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásá-

hoz szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyilat-

kozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel,

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

– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.

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

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

– A pályázatokat bizottság bírálja el, amelyben az
ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság

delegált tagja is részt vesz. E bizottság tesz javaslatot a
munkáltatói jogkör gyakorlója részére.

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

– A pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazga-
tási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.).

– A pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 30. napig pos-
tára adtak.

– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap. A kiíró a pályázókat a
pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koor-

dinációs és Szervezési Fõosztály helyettes vezetõje [Sze-
ged, Rákóczi tér 1., tel.: 06 (62) 562-652].

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
munkavédelmi elnökhelyettesi munkakör

betöltésére

Az elnökhelyettes jogállása:
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügye-

lõségrõl szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter
által – az OMMF elnökének véleménye kikérésével – ki-
nevezett és megbízott köztisztviselõ. Egyéb tekintetben a
munkáltatói jogkör gyakorlója az OMMF elnöke.

Ellátandó fõbb feladatai:
Az OMMF elnökét távolléte vagy akadályoztatása ese-

tén helyettesíti. Felügyeli a Munkavédelmi fõosztályt, a
Nemzetközi osztályt és a Jogi, Igazgatási és Koordinációs
fõosztályt.

Kiadmányozza az elnök hatáskörébe tartozó, a felügye-
lõségek vezetõi által hozott elsõfokú munkavédelmi bír-
sághatározatok elleni fellebbezések és felülvizsgálati ké-
relmek elbírálása során hozott másodfokú határozatokat.

Közremûködik az OMMF felelõsségébe tartozó munka-
védelmi jogszabály-elõkészítésében, a jogszabályok ter-
vezeteinek kialakításában, véleményezésében, belsõ sza-
bályozás elõkészítésében. Részt vesz az igazgatási és ér-
dekegyeztetési feladatok ellátásában.

Folyamatos kapcsolatot tart a szociális partnerekkel.
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Szervezi, figyelemmel kíséri a munkavédelem országos
programjának megvalósítását, kezdeményezi az akadá-
lyozó tényezõk megszüntetését.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben foglalt követelményeknek való megfelelés,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékleté-

nek 92. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú végzettsé-
gek közül,

– legalább 5 éves, a munkaegészségügy szakterületén
eltöltött gyakorlat,

– szakterületen eltöltött vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– egyéb szakirányú végzettség, szakképzettség,
– idegennyelv-ismeret,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

Pályázati eljárásban való részvétel feltétele:
– képesség-, illetve alkalmassági vizsgálatban való

részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– a pályázó szakmai koncepciójának ismertetését,
– részletes szakmai önéletrajzát, ismereteit,
– tapasztalatait, szakmai kompetenciáit,
– három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági er-

kölcsi bizonyítványát,
– a képzettségét igazoló okiratok hiteles másolatát,
– egy darab 4×4 cm-es színes fényképet.

A közszolgálati jogviszony, a besorolás, az illetmény,
valamint az egyéb juttatások megállapítása a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján tör-
ténik. A munkakör illetmény meghatározás szempontjából
fõosztály-vezetõi besorolásúnak felel meg, munkakörét
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A munka-
kör fontosnak és bizalmasnak minõsül, ezért „C” típusú
nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása szükséges.

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

A pályázatokat zárt borítékban az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Buda-
pest, Pf. 639) a Humánpolitikai Osztály részére kell be-
nyújtani.

A borítékon a szervezet nevének megjelölésével kérjük
feltüntetni: „Pályázat az OMMF munkavédelmi elnökhe-
lyettesi munkakörére”.

Felvilágosítás a 346-9555-ös vagy a 346-9486-os tele-
fonszámokon kérhetõ.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon be-

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

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

azonnal.

Alsópetény Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ Alsópetény és Keszeg településeken körjegy-
zõi feladatokat látná el.

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

mányi egyetemi végzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább három év közigazgatási gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga.

Kistelepülésen jegyzõi gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okirat hiteles fénymásolatát.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

Az állás betölthetõ: 2007. június 29. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 9.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tását követõ 30 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban Laluja Imre polgármester

– 2617 Alsópetény, Petõfi út 24. – részére kell megkül-
deni.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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Battonya Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

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

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– költségvetési gyakorlat,
– felsõfokú közgazdasági oktatásban szerzett végzettség.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– szakképzettséget igazoló okiratmásolat,
– erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény és egyéb juttatások:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben foglaltak alapján,
– a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásairól szóló

24/2001. (XI. 29.) ÖK. sz. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának – beérkezésének – határ-
ideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázók az elbírálásra jogosul-
tak részvételével személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

juttatni: Battonya Város Önkormányzatának jegyzõje,
dr. Németh Ferenc, 5830 Battonya, Fõ u. 91.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

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

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-ában foglalt vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– személyes nyilatkozat munkaköri alkalmasságról (si-

keres pályázati elbírálás esetén a foglalkozás-egészség-
ügyi munkaköri alkalmasságon történõ részvételt a mun-
káltató rendeli el).

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat vagy

azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó szakmai elképzeléseit a polgármesteri hiva-

tal mûködésében való közremûködésrõl.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv., illetve helyi rendelet szabá-
lyai szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának
– határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjele-

néstõl számított 15. nap,
– helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala, Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7. Tel.: 06 (66) 523-801.

A borítékra kérjük rávezetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése a benyújtási határidõt követõ
legközelebbi ülésén dönt.

Boldog Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A képviselõ-testület nem zárkózik el a Ktv. 8. § (2) be-
kezdésének alkalmazásától sem.
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A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló ok-

irat hiteles másolatát,
– vezetõi programot.

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

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

A pályázatot Boldog község polgármesteréhez címezve,
„Jegyzõi álláspályázat” jelzéssel (3016 Boldog, Kossuth
út 8.) lehet benyújtani.

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

Eredményes pályázat esetén a jegyzõi munkakör 2007.
október 1-jétõl betölthetõ.

Böhönye, Nemeskisfalud és Szenyér községi
önkormányzatok képviselõ-testületeinek

pályázati felhívása
a körjegyzõség körjegyzõi álláshelyének

betöltésére

Böhönye, Nemeskisfalud és Szenyér községek önkor-
mányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekin-
tettel, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 7–9. §-ainak figyelembevételével pályáza-
tot írnak ki a Böhönye székhellyel mûködõ körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-
és hatáskörérõl szóló törvényben, illetve az egyéb jogsza-
bályokban a jegyzõ számára meghatározott hatáskörök
gyakorlása és feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a pályázó nyilatkozata, hogy
a) a Ktv.-ben meghatározott módon önmagára, valamint

a vele közös háztartásban élõ házas-, illetve élettársára,
gyermekére vonatkozóan a jogviszony létesítésekor, vala-
mint a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontjában elõírt idõ-
szakonként vagyonnyilatkozatot tesz,

b) vállalja, hogy a vagyonnyilatkozatban foglaltak el-
lenõrzése céljából történõ személyes adat bekéréséhez a

szükséges beleegyezést a Ktv.-ben foglalt eljárások lefoly-
tatása végett az arra illetékes szervnek megadja,

c) megszerzi az a) pontban megjelölt hozzátartozók nyi-
latkozatát személyes adataik vagyonnyilatkozattal kap-
csolatos a Ktv.-ben meghatározott szervek általi kezelé-
séhez,

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

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1990. évi
XXIII. törvény alapján alapilletmény, vezetõi és körjegy-
zõi illetménypótlék.

Egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, illetve helyi rendelet alapján.

Szolgálati lakás biztosított.
Az álláshely 2007. október 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

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

ványt,
– iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítvá-

nyokat, vagy azok hiteles másolatát,
– a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek között

felsorolt nyilatkozatokat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve az ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumok vagy azok
hiteles másolatát,

– szakmai önéletrajzot,
– személyes adatok megismeréséhez való hozzájáruló

nyilatkozatot.

A pályázat benyújtása: postai úton, ajánlott külde-
ményként, Böhönye község polgármesteréhez címezve
(8719 Böhönye, Fõ utca 26.) „Körjegyzõi pályázat” meg-
jelöléssel.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjele-
nést követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtására elõírt ha-
táridõt követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi
ülésen.

A pályázat eredményérõl a pályázó az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– közgazdasági végzettség,
– középfokú nyelvvizsga,
– számítógépes ismeret (ECDL-vizsga).

450 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 8. szám



A képviselõ-testületek fenntartják azt a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
dr. Szijártó Henrik polgármester, telefon: 06 (85) 522-004,
06 (30) 640-6377.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

I. fokú építésügyi feladatok ellátó építéshatósági
ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– helyismeret,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

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

rajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvény, valamint a helyi rendeletek, szabályza-
tok alapján.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása: a beadási határidõt követõ 5 na-
pon belül.

Ellátandó feladatok: kiemelt elsõfokú építéshatósági
feladatok, építésügyi hatáskörbe tartozó határozatok,
szakhatósági állásfoglalások készítése.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának

aljegyzõjéhez kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Duna-
varsány, Kossuth L. u. 18.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar-
sány Város Önkormányzatának aljegyzõjénél a 06 (24)
521-049-es telefonszámon.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
felvételt hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Feladata: az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) szerin-
ti telekalakítási és -építési munkák építésügyi hatósági en-
gedélyezése, építésügyi hatósági ellenõrzések végzése,
építésügyi hatósági kötelezések elrendelése, végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

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

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakirányú felsõfokú végzettséget igazoló okirat

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-
gosítást Vadász Lajos irodavezetõ ad a 06 (33) 542-066-os
telefonszámon.

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

Egyéb juttatások: étkezési hozzájárulás, ruházatikölt-
ség-térítés, továbbképzés támogatása.

A jelentkezés benyújtási határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

A munkakör 2007. július 1. napjától tölthetõ be.
A jelentkezéseket dr. Marosi György jegyzõ részére le-

het benyújtani. Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Te-
lefon: 06 (33) 542-001, fax: 06 (33) 542-099.

Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
munkatársat keres

jogi elõadói feladatok ellátására,
határozott idõre (gyed idejére)

Az állás 2007. május 2-tõl betölthetõ.

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

gász szakképzettség,
– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
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Ellátandó munkakör:
– vagyongazdálkodás, közbeszerzés, pályáztatás.

Elõny:
– ellátandó munkakörben szerzett gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási alapvizsga, valamint köz-

igazgatási szakvizsga.

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

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló ok-
mány(ok) másolatát 2007. április 25-ig a Polgármesteri
Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Titkársági irodájára
kérjük eljuttatni.

Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr

községek képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõi oklevél,

vagy
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázattal be kell nyújtani:
– erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzeléseket,
– szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,
– képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Bérezés az 1992. évi XXIII. tv. (köztisztviselõi jogállás)
alapján.

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

Döntés a beadási határidõt követõ testületi ülésen.
Az állás 2007. július l-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani: Gellén-

háza Község Önkormányzatának polgármestere, cím:
8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.

Telefon: 06 (92) 566-002.

Helvécia Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A 2007. április 1-jétõl megüresedett jegyzõi állásra a
pályázatot a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése, valamint
10. §-ának vonatkozó rendelkezései alapján írták ki.

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

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

vezõi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, illetve az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által köz-
igazgatásinak minõsített tudományos fokozat,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap. Ha ez a nap
szombat-vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a
határidõ a következõ munkanap.

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

Az állás a pályázat eredményes elbírálásáról szóló érte-
sítés kézhezvételét követõen betölthetõ.

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

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

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

– szakmai programot a hivatal vezetésére vonatkozóan.

Elõnyt jelent az angol, német vagy francia nyelvek vala-
melyikének társalgási szintû ismerete, valamint a közigaz-
gatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatot Helvécia Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületéhez címezve, Magó István polgármes-
terhez kell benyújtani (6034 Helvécia, Sport u. 42.).

További információkat Magó István polgármestertõl le-
het kérni a 06 (76) 579-000-s telefonszámon.
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Heves Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
84/2007. (III. 28.) Hev.Kth. számú határozata alapján

pályázatot ír ki
Heves város közigazgatási területén belül

mûködtetendõ helyi menetrendszerinti
személyszállítási tevékenység ellátására

1. A pályázat célja, hogy a képviselõ-testület közszol-
gáltatási szerzõdés megkötésével megoldja a város köz-
igazgatási területén belül a helyi menetrendszerinti közös-
ségi közlekedést.

2. A pályázaton részt vehet az a gazdálkodó szervezet
[Ptk. 685. § c) pont], amely autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítás végzésére jogosult. A jogosultsá-
got a pályázati kiírásban foglaltak szerint hitelesen igazol-
ni szükséges.

3. A pályázati kiírás beszerezhetõ: 2007. május 15. nap-
jáig, munkaidõben 8.00–12.00 óra között, vagy írásban.

Helye: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vá-
rosrendészeti Irodája, 3360 Heves, Erzsébet tér 2. föld-
szint 34–35. iroda.

4. Ajánlattételi határidõ: 2007. június 15. 11.00 óra.

5. Az ajánlatok elbírálásának módja: ajánlatkérõ az
összességében legelõnyösebb ajánlattevõ pályázót nyilvá-
nítja nyertesnek.

6. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
– lakosság utazási igényeinek figyelembevétele,
– a város településfejlesztési és területfejlesztési igé-

nyeinek figyelembevétele,
– a szolgáltatás minõsége (gyakoriság, pontosság, zsú-

foltság, tisztaság),
– jármûvek és szolgáltatási infrastruktúra színvonala,

környezeti hatások,
– foglalkoztatási feltételek.

7. Eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2007. jú-
nius 30.

8. Szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2007. július 15.

9. Szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2007. szep-
tember 1.

10. Szerzõdés idõtartama: 8 év, 2007. szeptember 1-jétõl
kezdõdõen 2015. augusztus 31. napjáig terjed.

11. Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jo-
gosult.

12. Az ajánlat benyújtásának feltétele: 300 000 Ft ösz-
szegû ajánlati biztosíték teljesítése Heves Város Önkor-

mányzatának az OTP Bank Rt.-nél vezetett 11739047-
15379683 számú bankszámlájára történõ befizetéssel,
vagy bankgaranciával. A befizetés tényét az ajánlattevõ az
ajánlatában köteles a befizetési bizonylat másolatával iga-
zolni.

13. A pályázatok beadásának formai feltételei:
13.1. A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy má-

solat) kell benyújtani, a cégjegyzésre jogosult személyek
által cégszerûen aláírva, zárt borítékban. A borítékon fel
kell tüntetni a pályázat tárgyát: „Ajánlat helyi személy-
szállításra”.

13.2. Azok a pályázatok kerülnek felbontásra, melyek
zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlati határidõ lejár-
táig a beadás helyére beérkeztek.

13.3. A pályázatokat tartalmazó dokumentációk felbon-
tása az ajánlati határidõ lejártának idõpontjában kezdõdik
és az összes, elõírás szerint benyújtott ajánlat értékelésre
kerülõ szempontjainak felolvasásáig tart.

13.4. Ajánlatkérõ kiköti, hogy a nyertes ajánlattevõ
visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdeté-
sekor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlatot te-
võ személyét is meghatározta, akkor azzal köt szerzõdést.

13.5. Pályázónak csatolni kell ajánlatához cégjegyzésre
jogosult vezetõjének aláírási címpéldányát és 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát.

13.6. A pályázat kiíróra fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

14. A tevékenység ellátására vonatkozó elõírások:
14.1. A személyszállítást a közlekedési elõírásoknak

megfelelõ autóbuszokkal kell végezni.
14.2. Az autóbuszokat saját, vagy bérelt telephelyen

kell tárolni.
14.3. A szolgáltatást a pályázati kiíráshoz mellékelt me-

netrend alapján kell végezni. A menetrendet és annak vál-
tozásait a város jegyzõje hagyja jóvá.

14.4. A pályázónak javaslatot kell tennie a menetjegyek
és bérletek árára. A tarifarendszernek meg kell felelnie a
hasonló területû és lélekszámú településeken alkalmazot-
taknak. A szolgáltatás beindítása elõtt a viteldíjakat a
Pénzügyminisztérium jóváhagyása után az önkormányzat
rendeletben állapítja meg.

14.5. A pályázónak biztosítania kell a menetjegy- és
bérletjegy-vásárlási lehetõséget az utazók részére, a lakos-
ság számára elérhetõ módon folyamatosan, legalább mun-
kaidõben.

14.6. A szolgáltatónak biztosítani kell a jogszabályban
elõírt, közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-
nyeket.

14.7. Pályázónak vállalni kell, hogy nyertessége esetén
közszolgáltatási szerzõdést köt az önkormányzattal, ami-
ben vállalja a pályázati kiírásban és a saját ajánlatában le-
írt, a tevékenységre vonatkozó feltételeket, illetve a szer-
zõdéses kapcsolat további részleteinek kidolgozását.
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14.8. Az önkormányzat a jármûpark beszerzéséhez, fej-
lesztéséhez, mûködtetéséhez, illetve cseréjéhez lehetõsé-
geihez mérten támogatással hozzájárulhat.

14.9. Az önkormányzatnak joga van az üzemeltetõt el-
lenõrizni a szerzõdésben rögzített összes körülményre vo-
natkozóan, különös tekintettel a következõkre: az utas-
szállítás körülményei, a menetrend betartása, a jármûvek
állapota, az üzemeltetés szabályossága, megállapított vi-
teldíj alkalmazása.

Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületeinek

pályázati felhívása
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ szak,

vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát (ere-

deti okiratok meghíváskor történõ bemutatásával).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat,
– számítógépes ismeret,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– a helyben letelepedés vállalása.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása az
1992. évi XXIII. törvény, illetve a helyi rendelet alapján.

Szolgálati lakás megoldható.
Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjele-

nést követõ 20. nap.
A pályázat benyújtása: Iharosberény község polgármes-

teréhez címezve (8725 Iharosberény, Rákóczi út 6.) „Kör-
jegyzõi pályázat” megjelölésével.

A pályázat elbírálása: a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülésen.

A körjegyzõi állás 2007. július 15-étõl tölthetõ be.
A képviselõ-testületek fenntartják azt a jogot, hogy a

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Blatt Antal

polgármester, tel.: 06 (82) 594-010, 06 (30) 226-7191.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga meg-

léte,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget

igazoló okiratok másolatát,
– személyi és szakmai önéletrajzot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

Egyéb juttatások: ruházatiköltség-térítés, étkezési hoz-
zájárulás, 13. havi illetmény.

Lakás megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történt megjelenést követõ 30. naptári napig lehet
postára adni.

A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határide-
jének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.

Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-

gyonnyilatkozat tétele.
A pályázatot Jászfényszaru Város Önkormányzatának

polgármesteréhez kell benyújtani, 5126 Jászfényszaru,
Szabadság tér 1. Tel.: 06 (57) 522-170, mobil: 06 (30)
249-1544.

Kadarkút Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

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

tori képesítés.

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

rajzot,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést igazoló okirat hiteles másolatát.

Ellátandó feladatok:
– jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatározott

feladatok ellátása.

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

XXIII. tv. szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-

ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
Elbírálás ideje: a pályázati határidõt követõ elsõ képvi-

selõ-testületi ülés.
Az állás a döntést követõen betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban Kadarkút város címzetes

fõjegyzõjének a 7530 Kadarkút, Fõ u. 24. címre kell be-
nyújtani. Érdeklõdni a 06 (82) 581-003-as telefonon vagy
személyesen a jegyzõnél lehet.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

Pályázati felhívás
Kalocsa Város

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának
parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladatai:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati, munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdálko-
dási és személyügyi feladatainak irányítása,

– mûködési, illetékességi területen kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, társszervekkel, a lakossággal, gaz-
dálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés a 32/2002.

(XII. 12.) BM rendelet alapján,
– legalább ötéves hivatásos tûzoltó szakmai gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ,

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettség
megléte vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirá-
nyú továbbképzési szak és rendészeti mestervezetõ képzõ,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai és
pszichológiai) vonuló tûzoltó esetére,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább „B” kategóriás vezetõi engedély.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegennyelv-tudás,
– vezetõi gyakorlat tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás vagy

tûzmegelõzés terén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban fennállásá-

ról és az eltöltött idõrõl,
– igazolás a vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló irat, ennek hi-

ányában nyilatkozat a kinevezést követõ egy éven belül
történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõképzõ, ren-
dészeti mestervezetõ tanfolyamok elõírt határidõre történõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– 30 napon belüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
(fizikai, pszichológiai) eredményét.

Illetmény és egyéb juttatások: a többszörösen módosí-
tott 1996. évi XLIII. tv. és végrehajtási rendeletei alapján.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2007.
szeptember 1. napjától tölthetõ be, a kinevezés határozat-
lan idõre szól.

Szolgálati hely: Kalocsa, Búzapiac tér 8.
A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-

delkezésre.
A pályázatot lezárt borítékban Kalocsa város polgár-

mesteréhez (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) kell
eljuttatni, „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra”
felirattal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. Postán kül-
dött pályázatoknak az adott határidõben be kell érkeznie.

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtását követõ
60 napon belül, a pályázatokról Kalocsa Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete dönt.

Az elbírálást követõ 15 napon belül a pályázatok egy-
idejû visszaküldésével – a nyertes pályázat kivételé-
vel – minden pályázó értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
Török Gusztáv Andor polgármester, tel.: 06 (78) 461-172.
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Lak–Irota–Szakácsi Községek Önkormányzatának
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ: 2007. június 1. napjától.

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

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett felsõfokú
végzettség,

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

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

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

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

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

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

Mártély Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

községi jegyzõi állás betöltésére

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (1)–(3) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. §-ának (1) bekezdése alapján.

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

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

Elõnyt jelent:
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 év vezetõi gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a képvi-
selõ-testület 9/2001. (X. 30.) önkormányzati rendelete
alapján.

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

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenés-
tõl számított 15 napon belül kell benyújtani Mártély köz-
ség polgármesteréhez (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.).

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakör a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázókat a pályázati határidõ lejártát követõen a
képviselõ-testület meghallgatja, majd a pályázatok elbírá-
lásáról dönt.

A pályázati eredményrõl – a döntést követõen 8 napon
belül – a pályázók írásban értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a polgármesteri
hivatalnál lehet, tel.: 06 (62) 528-062.

Mesztegnyõ, Gadány, Hosszúvíz Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Mesztegnyõ székhellyel

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál-

lam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok közjegy-

zõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai prog-

ramot.

Ellátandó feladatok köre: az Ötv. alapján. A helyi ön-
kormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörérõl szóló
törvényben, illetve az egyéb jogszabályokban a jegyzõ
számára meghatározott hatáskörök gyakorlása és felada-
tok ellátása.
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Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tási határidejének leteltét követõ együttes képviselõ-testü-
leti ülés.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Szolgálati lakás a késõbbiekben megoldható.
A pályázatot Mesztegnyõ község polgármestere címére

(Nemes László, 8716 Mesztegnyõ, Szabadság tér 6.) kell
benyújtani.

Érdeklõdni lehet a 06 (85) 329-147-es telefonszámon
Nemes László polgármesternél.

Mezõhegyes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt I. fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó
ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek dön-
tésre való elkészítése és általános építésügyi hatósági fel-
adatok ellátása a városi önkormányzatnál.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ-
iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot Mezõhegyes város jegyzõjéhez kell be-
nyújtani, cím: 5820 Mezõhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
Telefon: 06 (68) 466-001.

Mezõkövesd Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

– határozatlan idõre szóló –
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség.

A jegyzõ által ellátandó feladatok:
– vezeti az önkormányzat hivatalát, biztosítja zavarta-

lan mûködését,
– gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcso-

latos feladatok ellátásáról,
– gyakorolja a jegyzõ hatáskörébe utalt hatósági jogkö-

röket, e körben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
– gyakorolja a polgármesteri hivatal köztisztviselõi te-

kintetében a munkáltatói jogokat,
– Mezõkövesd város székhelye a Mezõkövesd Város

Önkormányzata és Egerlövõ község között létrejött kör-
jegyzõségnek, ezért az Ötv. 38. § (3) bekezdése alapján a
városi jegyzõ a körjegyzõi feladatokat a polgármesteri
hivatal bevonásával látja el.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga-bizonyítvány

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a hivatal vezetésére vonatkozó részletes szakmai el-

képzelést.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
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Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal
betölthetõ, határozatlan idõre szóló kinevezéssel. A mun-
kakört teljes munkaidõben kell ellátni.

A pályázatot Tállai András, Mezõkövesd város pol-
gármesteréhez – 3400 Mezõkövesd, Mátyás király
út 112. – kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kér-
jük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

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

Mezõkövesd város jegyzõje távollétében aljegyzõje
pályázatot hirdet

jogi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász szakképzettség,
– pályakezdõk jelentkezése nem kizárt,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben a közszolgálati jogviszony létesítéséhez elõírt
egyéb feltételek.

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

ványt,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a pályázó rövid bemutatkozását tartalmazó önélet-

rajzot, elérhetõséget.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. árpilis 27.,
helye: Mezõkövesd Város Polgármesteri Hivatal aljegyzõ-
jéhez (3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 112., zárt borí-
tékban, „Jogi ügyintézõ” jeligével ellátva).

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázati eljárás a Ktv. 10. §-a szerint történik, az

elõkészítõ bizottság javaslata alapján személyes meghall-
gatásra kerül sor,

– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül – a polgármester egyetértésével – kerülnek elbírá-
lásra,

– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak,

– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó
mezõkövesdi lakos.

A pályázati állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal.

A megbízás határozott idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

Az állást elnyerõ pályázó a Polgármesteri Hivatal Ön-
kormányzati és Szolgáltató Irodája keretein belül végzi
munkáját. Munkakörébe önkormányzati szabályok, rende-
lettervezetek elõkészítése, önkormányzati szerzõdésterve-
zetek készítése, valamint a vagyongazdálkodással kapcso-
latos jogi ügyek intézése tartozik.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a következõ te-
lefonszámon lehet: 06 (49) 511-540.

Mezõkövesd város jegyzõje távollétében aljegyzõje
pályázatot hirdet

városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintézõi
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– építészmérnöki, építõmérnöki, környezetmérnöki,

vagy fõiskolai szintû településmérnöki szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben a közszolgálati jogviszony létesítéséhez elõírt
egyéb feltételek,

– pályakezdõk jelentkezése nem kizárt.

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

ványt,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a pályázó rövid bemutatkozását tartalmazó önéletraj-

zot, elérhetõséget.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. árpilis 27.,
helye: Mezõkövesd Város Polgármesteri Hivatal aljegyzõ-
jéhez (3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 112., zárt borí-
tékban, „Városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintézõ”
jeligével ellátva).

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázati eljárás a Ktv. 10. §-a szerint történik, az

elõkészítõ bizottság javaslata alapján személyes meghall-
gatásra kerül sor,

– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül – a polgármester egyetértésével – kerülnek elbírá-
lásra,

– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak,

– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó
mezõkövesdi lakos.

A pályázati állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal.
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A megbízás határozott idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.
Az állást elnyerõ pályázó a Polgármesteri Hivatal Vá-

rosüzemeltetési és Városfejlesztési osztályán végzi mun-
káját. Munkakörébe a vízügyi és környezetvédelmi igaz-
gatási feladatok ellátása tartozik.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a következõ te-
lefonszámon lehet: 06 (49) 511-540.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogvi-
szonyban határozatlan idõre, hat hónap próbaidõ kikötésé-
vel történik.

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

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– az alábbi képzettségek valamelyike:

= fõiskolai szintû rendvédelmi felsõoktatásban
szerzett szaknyomozó vagy szervezõ szakképzett-
ség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõ-
oktatási (jogelõd) intézményben szerzett határ-
rendészeti és védelmi vezetõi, illetve azzal egyen-
értékû szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és a Rendõrtiszti Fõiskolán
szerzett szakképesítés; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és közterület-felügyelõi vizsga;

= rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ez-
zel egyenértékû más korábbi képzési formában
szerzett végzettség; rendõr szakközépiskolai, ha-
tárrendészképzõ szakiskolai végzettség; középis-
kolai végzettség és rendõri szakképesítés vagy ez-
zel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határ-
rendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû
más korábbi szakképesítés; középiskolai végzett-
ség és közterület-felügyelõi vizsga,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély

Elõnyt jelent
– idegen nyelv tudása,

– közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat,
– felsõfokú iskolai végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– a pályázónak a munkakör ellátásával kapcsolatos el-

képzeléseit,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb

feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hiteles
másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati sza-
bályzat alapján kerül sor.

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

A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügymi-
nisztérium hivatalos értesítõjében való közzétételétõl szá-
mított 16. nap 13.00 óra.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a 06 (93) 500-706-os vagy 500-820-as telefon-
számon.

Öreglak Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

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

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– saját gépjármû és jogosítvány,
– a községbe történõ esetleges letelepedési szándék.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat

vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 15.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban (a boríté-

kon feltüntetve: „Jegyzõi pályázat”) postai úton vagy sze-
mélyesen az alábbi címre kell eljuttatni: 8697 Öreglak,
Fõ u.14.

A pályázatok elbírálásának módja: a képviselõ-testület
elõkészítõ bizottságot hoz létre a pályázat elõzetes értéke-
lésére.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-
testületi ülés.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. Az ered-
ménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

A jegyzõ díjazása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint.

Az állás betölthetõ: 2007. június 1-jétõl, a kinevezés
határozatlan idõre szól.

Penc és Püspökszilágy Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
aljegyzõi állás betöltésére

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

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

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

Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
alapján.

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

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

A pályázatot postai úton zárt borítékban kell benyújtani:
Tordai Sándor polgármesterhez, 2166 Püspökszilágy,
Kossuth u. 9. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Polgár Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
pályázatot hirdet

Polgár Kistérség Többcélú Társulás
önálló munkaszervezetének vezetõi álláshelyének

betöltésére

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

Az álláshelyen/munkakörben ellátandó feladatok fõbb
jellemzõi: a munkaszervezet/iroda vezetése, tevékenysé-
gének koordinálása, döntés-elõkészítõ, illetve végrehajtó
tevékenység.

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

amelyek közül elõnyt élvez az igazgatásszervezõ, jogász,
közgazdász, terület- és/vagy településfejlesztõi szakkép-
zettség,

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

A jogviszony formája: határozatlan idõre szóló, teljes
munkaidõs munkaszerzõdés.

Illetmény és egyéb juttatások: a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján,
megegyezés szerint.

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: Polgár Kistérség Többcélú
Társulása, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. A borítékra írja
rá: „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 30. nap.

Az álláshely/munkakör betölthetõ: a pályázat elbírá-
lását követõ hónap 1. napjától.
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A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kér-
hetõ: Polgár Kistérség Többcélú Társulás elnökétõl sze-
mélyesen: 4090 Polgár, Barankovics tér 5., telefonon:
06 (52) 391-015.

Rádóckölked, Nagykölked és Harasztifalu Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A közigazgatási szerv megnevezése: Körjegyzõség Rá-
dóckölked.

A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
A vezetett szervezeti egység: Körjegyzõség Rádócköl-

ked.
Az ellátandó feladatok ismertetése: a hivatal vezetése, a

körjegyzõ feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

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

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoz-
tatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. szerint
biztosítottak.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, vala-
mint elbírálásának határideje:

A pályázatot zárt borítékban László Zoltán polgármes-
ternek címezve, 9784 Rádóckölked, Fõ utca 92. címre kell
benyújtani, a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben törté-
nõ megjelenésétõl számított 15. napig. A pályázatok elbí-
rálása a benyújtási határidõt követõ elsõ együttes testületi
ülésen történik. A pályázók az elbírálást követõ 8 napon
belül írásbeli értesítést kapnak az eredményrõl.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának mód-
jára vonatkozó tájékoztatás:

A pályázatokról a képviselõ-testületek együttes ülésü-
kön döntenek. A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testü-
letek minõsített többséggel hozott, egybehangzó döntése
szükséges. A képviselõ-testületek döntésük meghozatala

elõtt a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek megfelelõ
pályázókat meg kívánják hallgatni. A meghallgatás a sze-
mélyes kapcsolatteremtést szolgálja, nem minõsül képes-
ség-, illetve alkalmassági vizsgálatnak. A meghallgatásra
várhatóan a képviselõ-testületek együttes ülésén kerül sor.
Az elbírálás során elõnyt jelent a többéves közigazgatási
vezetõi gyakorlat, pénzügyi végzettség, illetve gyakorlat
és számítástechnikai ismeretek. Képesség-, illetve alkal-
massági vizsgálat lefolytatására nem kerül sor.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. május 1.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– kézzel írt szakmai önéletrajz,
– a pályázó képesítését, szakképzettségét igazoló okle-

vele(ke)t, vagy annak (azoknak) másolatát (fõiskola/egye-
tem, szakvizsga/OKV-mentesítés stb.).

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
László Zoltán polgármestertõl. Cím: 9784 Rádóckölked,
Fõ u. 92. Telefon/fax: 06 (94) 528-003, illetve 06 (30)
564-7823.

Romhány és Kisecset községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi elõadói állásra adókönyvelési,
adóalany-nyilvántartó és pénztárosi feladatok

ellátására

Közigazgatási szerv megnevezése: Romhány–Kisecset
Körjegyzõsége.

Pályázati feltételek:
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy kö-

zépiskolai végzettség és az OKJ szerint középfokú pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés,

– középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– helyismerettel való rendelkezés,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát.

Illetmény és juttatások:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény szerint, valamint
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– Romhány–Kisecset körjegyzõjének az Egységes
közszolgálati szabályzatról szóló 1/2001. sz. intézkedése
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 15.
Az állás betölthetõ: 2007. július 1-jétõl.
A pályázatot Romhány–Kisecset községek körjegyzõ-

jéhez kell benyújtani vagy megküldeni. Cím: 2654 Rom-
hány, Kossuth út 63.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pleváné Szabó Marianna körjegyzõ.

Szentendre Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

munkatársat keres
városüzemeltetési referensi feladatok ellátására

Ellátandó feladatok:
– mélyépítési beruházások, felújítások elõkészítése; ár-

vízvédelem, vízügyi hatósági feladatok, közmûtervek elõ-
zetes véleményezése, kommunális feladatok szervezése.

Feltételek:
– mûszaki szakmacsoport felsõoktatási intézményei-

ben szerzett egyetemi vagy fõiskolai végzettség.

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 hó-
nap).

A munkakör betölthetõ: várhatóan 2007. május 15.
Bérezés: a Ktv. szerint.

A kiválasztásnál elõnyt jelent:
– önkormányzati csatornaberuházásoknál szerzett gya-

korlat,
– önkormányzat városüzemeltetése területén szerzett

szakmai gyakorlat,
– mélyépítés szakágban szerzett szakképesítés,
– szentendrei, esetleg kistérségi lakóhely.

Beküldési határidõ: 2007. április 30.
A szakmai önéletrajzot írásban dr. Molnár Ildikó jegyzõ

nevére címezve a Polgármesteri Hivatal címére kérjük el-
juttatni: 2000 Szentendre, Városház tér 1–3. Jelige: „Vá-
rosüzemeltetés”.

Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

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

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

gos Közigazgatási Szakvizsga Bizottság elnöksége által a
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– magyar állampolgárság,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyben részesül, aki
– legalább ötéves közigazgatási vezetõi gyakorlattal

rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget tanúsító diploma, oklevél, va-

lamint a jogi és/vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló bi-
zonyítvány másolatát,

– szakmai programot,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény, valamint Szi-
getszentmiklós Város Képviselõ-testületének a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszo-
nyának egyes kérdéseirõl szóló 1/2002. (II. 8.) sz. rende-
lete és a közszolgálati szabályzata az irányadó.

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

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek meg-
felelõ pályázók személyes meghallgatása után a pályázat
benyújtási határidejének leteltét követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A jegyzõ vagyonnyilatkozat-té-
telre kötelezett.

Az ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében és
Szigetszentmiklós Önkormányzatának Szervezeti és mû-
ködési szabályzatában meghatározott feladatok.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot egy példányban, Szigetszentmiklós város
polgármesteréhez címezve (2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 2.) kell benyújtani, lezárt borítékban, „Jegy-
zõi pályázat” jelzéssel ellátva.
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Tab Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

képesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

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

Ellátandó feladatok:
– jegyzõ helyettesítése,
– titkársági és intézményirányítási irodavezetõi felada-

tok ellátása.

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

bizonyítvány másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

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

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

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

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

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

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

Szolgálati lakást igény esetén a képviselõ-testület biz-
tosít.

Tiszabercel Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

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

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

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

polgár.

A képesítés, szakvizsga, valamint a szükséges gyakorlat
alól a képviselõ-testület az 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) és
(4) bekezdése alapján felmentést adhat.

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

– angol, vagy német, idegennyelv-ismerettel,
– felhasználói szintû számítógépes ismerettel,
– vezetõi gyakorlattal,
– pályázati gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– erkölcsi bizonyítványát,
– részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

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

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

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

követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatokat Hajnal András polgármesterhez kell cí-

mezni és benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”. Cím: Polgármesteri Hivatal, 4474 Tiszabercel,
Fõ u. 40.

Vác Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(Vác, Március 15. tér 11.)

pályázatot ír ki
Vác Város Polgármesteri Hivatal

jegyzõi állásának betöltésére

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

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási szervnél legalább tízévi közigazgatási

gyakorlat,
– 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázat tartalmazza:
– szakmai önéletrajzot,
– oklevél(ek) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A vezetõi megbízás 2007. szeptember 16-tól határozat-
lan ideig szól.

Bérezés: a Ktv. szerint történik.
Ellátandó feladat: az 1990. évi LXV. tv. 36. § (2) bekez-

dése szerint.
A pályázatokról a pályázati határidõ lejárta utáni ülésén

a képviselõ-testület dönt.
A pályázatot Vác város polgármesterének címezve kell

benyújtani (2600 Vác, Március 15. tér 11.).

Városlõd Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

és Csehbánya Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi munkakör betöltésére

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, vala-
mint 10. §-a alapján.

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

temi végzettség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázónak meg kell felelnie – és igazolnia kell – a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is,
így:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– összeférhetetlenség hiánya.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai tevékenységét is tartal-

mazó – kézzel írt önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratot(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai vezetési

elképzelések írásos megfogalmazását.

Elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes alapismeretekkel

való rendelkezés,
– saját tulajdonú személyautó és „B” kategóriás jogo-

sítvány.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap, illetve a
Veszprém Megye Napilapja (Napló) megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2007.
május 22.

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

A munkakör 2007. június 1. napjával tölthetõ be.
Szolgálati lakást az önkormányzatok nem tudnak bizto-

sítani.
A pályázatot Városlõd Község Önkormányzat Képvi-

selõ-testületéhez, Csekényi István polgármesterhez cí-
mezve (8445 Városlõd, Kossuth u. 23.) lehet benyújtani.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

oktatási, közmûvelõdési, ifjúsági és sport
osztályvezetõ munkatársat keres

Ellátandó feladatok:
A közoktatási törvénybõl adódó jegyzõi feladatok ellá-

tásának irányítása (tankötelezettség, beiratkozás, mûkö-
dési engedélyek), oktatási-nevelési intézmények felügye-
lete, törvényes mûködésük biztosítása és ellenõrzése,
egyéb önkormányzati feladatok (önkormányzati kitünteté-
sek, önkormányzati jelképek) végzésének, sportfeladatok
(diáksport, diákolimpiák, kapcsolattartás sportszerveze-
tekkel, nyári tábori sportprogramok) szervezésének veze-
tése.
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A munkakör betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi/fõiskolai szintû pedagógus végzettség,

vagy államigazgatási végzettség,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási alap- és szakvizsgával, illetve
– felhasználói szintû számítógépes ismerettel rendel-

kezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását,
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,

– a jelentkezõ – a munkakör ellátásával kapcsolatos –
szakmai elképzeléseit.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai és a vonatkozó helyi
rendelet alapján történik. Az állás betöltésérõl a jegyzõ
dönt.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Személyügyi
osztály ad a 459-2152-es telefonszámon.

A benyújtás határideje: 2007. május 2.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ

15 napon belül.
Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõ-

jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi osztályára, cím: 1082 Buda-
pest, Baross u. 65–67. II. em. 215. Tel.: 459-2153.

Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Kishuta,
Nagyhuta Községi Önkormányzatok

Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

a 2007. július 1-jével megalakuló új körjegyzõség
körjegyzõi állásának 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.

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

vány,
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi elképzelések bemutatására, a körjegyzõség

irányítására vonatkozó szakmai program.

Illetmény, juttatások az 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsihasználat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15 napon belül.
A pályázatokat Kishuta Község Önkormányzatának

polgármesteréhez címezve kell benyújtani: 3994 Kishuta,
Kossuth út 51.

Hajdúböszörmény város jegyzõje
pályázatot hirdet
város fõépítész

(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
munkakör ellátására

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szó-

ló, módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köz-
tisztviselõk juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján
történik.

A fõépítész feladata:
Az épített környezet elemeinek alakításával és védelmé-

vel, továbbá a terület- és településrendezéssel, a terület- és
településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása [az
önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának részle-
tes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998.
(IV. 3.) KTM rendeletben foglaltak alapján].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építé-

szeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban ösz-
szesen eltöltött – gyakorlat.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést tanúsító okiratot vagy annak közjegyzõ ál-

tal hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-

korlat,
– elõzetesen beszerzett referencia,
– város helyi ismerete.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben (XVIII. évfo-
lyam 8. szám 2007. április 16.) történõ megjelenéstõl szá-
mított 30 napon belül lehet benyújtani Hajdúböször-
mény város jegyzõjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocs-
kai tér 1.).

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

Az álláshely a pályázat sikeres elbírálása után betölthetõ.
Az álláshely betöltésének feltétele az 1992. évi XXIII.

tv. 22/A., 22/B. §-ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség teljesítése.

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

Felvilágosítást Hajdúböszörmény város jegyzõje ad,
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, tele-
fon: 06 (52) 563-257.

Jászberény város jegyzõje
pályázatot ír ki

Jászberény Város Polgármesteri Hivatal
építéshatósági ügyintézõi álláshelyére

Az építéshatósági ügyintézõ által ellátandó feladatok:
– építési és használatbavételi 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 létesítésével megegyezõ
idõpontban, a köztisztviselõ, a vele közös háztartásban élõ
házas-, illetve élettárs és gyermeke részére is kiterjedõen,
illetve a Ktv. 7. § (7) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak
teljesítése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kiemelt építéshatósági munkakörben szerzett leg-

alább 2 éves gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 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: a pályázati elbírálást követõen
azonnal.

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

A pályázatot Jászberény város jegyzõjéhez kell eljuttat-
ni (Polgármesteri Hivatal, 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18.).

Érdeklõdni a fenti címen és a 06 (57) 505-723-as tele-
fonszámon lehet.

Jászberény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

nyilvános pályázatot hirdet
az 1990. évi LXV. törvény 92/A.–92/C. §-aiban foglalt

könyvvizsgálói feladatok ellátására

A pályázat részletes feltételei, tartalmi követelményei
és a pályázó feladatai megtekinthetõek:

– Jászberény város hivatalos honlapján (www.jaszbe-
reny.hu),

– a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.

A pályázat leadási határideje: 2007. május 4. 13 óra.
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Kerekharaszt Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

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

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

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

irat hiteles másolatát,
– vezetõi programot.

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

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot Kerekharaszt község polgármesteréhez
címezve (3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) lehet benyúj-
tani.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ leteltét kö-
vetõ 30 napon belül kerül sor.

Eredményes pályázat esetén a jegyzõi munkakör azon-
nal betölthetõ.

Mártély Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

községi jegyzõi állás betöltésére

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1)–(3) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján.

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

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

Elõnyt jelent:
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 év vezetõi gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a képvi-
selõ-testület 9/2001. (X. 30.) önkormányzati rendelet
alapján.

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

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenés-
tõl számított 15 napon belül kell benyújtani Mártély köz-
ség polgármesteréhez (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.).

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakör a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázókat a pályázati határidõ lejártát követõen a
képviselõ-testület meghallgatja, majd a pályázatok elbírá-
lásáról dönt.

A pályázati eredményrõl – a döntést követõen 8 napon
belül – a pályázók írásban értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a Polgármesteri
Hivatalnál lehet, tel.: 06 (62) 528-062.

Pázmánd és Vereb községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

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

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolandó:
– iskolai végzettséget igazoló okirat vagy annak hiteles

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

elképzelések megfogalmazása.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap 16 óra, de
legkésõbb 2007. április 30. 16 óra.

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

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

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

Polgárdi Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Polgárdi város jegyzõi állásának betöltésére

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

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

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

tori képesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

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

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

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

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

sére vonatkozóan,

– amennyiben pályázatok elkészítésében jártas, eddigi
eredményeit, illetve jövõbeni céljait tartalmazó tájékoz-
tatást.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. napot követõ
elsõ munkanap 10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Polgárdi Város Önkor-
mányzata, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Borbély Ist-
ván polgármester nevére szólóan.

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

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

Szava–Márfa Körjegyzõség képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

részmunkaidõs körjegyzõi állás betöltésére

Az állás 2007. május 1-jétõl betölthetõ.
Az alkalmazási feltételeket a köztisztviselõi törvény tar-

talmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl

számított 15. nap, melyet a körjegyzõség központjába
(7813 Szava, Kossuth L. u. 41.) kell megküldeni.

Telefon: 06 (72) 379-054.

Közlemény

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
közleménye

a Pro Régió Díj adományozásáról

Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter a terület- és regionális fejlesztés, a térségi
együttmûködés elõmozdítása, a társadalom, a gazdaság és
a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemel-
kedõ tevékenység elismeréseként március 15-e alkalmával
Pro Régió Díjat adományozott

dr. Bartke István nyugalmazott egyetemi tanárnak, ta-
nácsadónak a regionális szemlélet kialakításában végzett
több évtizedes kiemelkedõ tudományos munkásságáért,
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dr. Csima Péter tanszékvezetõnek a térségi és települési
szintû tájtervezés oktatásában végzett több évtizedes tevé-
kenységéért,

dr. Debreczeni Ferenc igazgatónak az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség irányításáért és a régió
fejlesztésében vállalt szerepének elismeréseként,

Fõzõ János területi fõépítésznek a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet területén végzett kiemelkedõ fõépítészi tevé-
kenységéért,

dr. Gerzanics Annamária fõosztályvezetõ-helyettesnek
a Balaton-törvény kidolgozásában, érvényesítésében és
végrehajtásában betöltött kiemelkedõ szerepéért,

dr. Locsmándi Gábor egyetemi docensnek a település-
rendezés és -fejlesztés terén végzett több évtizedes oktatói,
tervezõi és publikációs tevékenységéért,

Molnár Attila vezetõ terület- és településrendezési ter-
vezõnek a területi és települési szintû tervezési módszerek
példaértékû összehangolásáért,

dr. Nagy Sándor elnöknek a kistérségi területfejlesztési
szemlélet kialakításában végzett kiemelkedõ tevékenysé-
géért,

Pálné dr. Kovács Ilona igazgatónak a hazai területfej-
lesztési intézményrendszer kialakításában betöltött ki-
emelkedõ szerepéért,

Polgár Tibor képviselet-vezetõnek a Nyugat-dunántúli
Régió fejlesztése érdekében végzett kiemelkedõ munkás-
ságáért.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 43 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesi.tiborne@otm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával. Egy példány ára: 1134 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.1253 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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