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Jogszabályok

A Kormány
344/2007. (XII. 19.) Korm.

rendelete
a Kistérségi Koordinációs Hálózatról

A Kormány a terület- és fejlesztéspolitika egyes szak-
politikai céljai kistérségi szintû megvalósulásának elõse-
gítésére, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésben kapott ere-
deti jogalkotói jogkörében, a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú
támogatások felhasználásának elõsegítését, a kistérségek
együttmûködési tevékenységének fejlesztését, a hátrányos
helyzetû kistérségek felzárkózásának gyorsítását a Kor-
mány a Kistérségi Koordinációs Hálózat (a továbbiakban:
Hálózat) mûködtetésével látja el.

(2) A Hálózat tevékenységének felügyeletét a terület-
fejlesztésért és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) látja el. A miniszter a Hálózat
irányításának jogát – a 2. § (2) bekezdésben meghatározott
jogkörök fenntartása mellett – a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség (a továbbiakban: NFÜ) elnöke útján látja el.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Hálózat központi,
regionális és kistérségi szintû feladatait ellátó szervezetek-
re és személyekre.

(2) A miniszter az 1. § (2) bekezdésben meghatározott
jogkörében:

a) jóváhagyja a hálózatnak az NFÜ elnöke által elõter-
jesztett éves munkatervét és beszámolóját;

b) általános iránymutatást ad a Hálózat mûködésével
kapcsolatban;

c) beszámolót, jelentést, tájékoztatót kérhet a Hálózat
mûködésével, tevékenységével, ellátott feladataival kap-
csolatban.

(3) Az NFÜ elnöke a rendeletben meghatározott felada-
tainak ellátása során együttmûködik a Vidékfejlesztési
Tanácsadói Hálózat irányítását végzõ intézmény veze-
tõivel.

A HÁLÓZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Központi Fejlesztési Programiroda

3. §

(1) A Hálózat központi szerve a Központi Fejlesztési
Programiroda, mely az NFÜ keretei között mûködik.

(2) A Hálózat központi koordinációjával kapcsolatos
feladatokat a Központi Fejlesztési Programiroda látja el,
mely e feladatkörében:

a) koordinálja és összehangolja a miniszter feladat- és
hatáskörébe tartozó szakpolitikai szempontokat és a Háló-
zat által ellátott feladatokat;

b) értékeli és elemzi a Hálózat munkáját;
c) elkészíti a Hálózat éves munkatervét, valamint elõ-

készíti és döntésre elõterjeszti a hálózat beszámolóját;
d) elõkészíti a Hálózat egészét érintõ stratégiai dönté-

seket.

Regionális hálózati igazgatók feladatai

4. §

(1) Valamennyi az Országos Területfejlesztési Koncep-
cióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban megha-
tározott tervezési-statisztikai régióban regionális hálózati
igazgató mûködik. A regionális hálózati igazgatót felada-
tai ellátásában legfeljebb 2 fõs titkárság segíti.

(2) A regionális hálózati igazgató illetékességi területén
gondoskodik a kistérségi koordinátori hálózat mûködteté-
sérõl. Ennek keretében feladatai különösen:

a) figyelemmel kíséri, értékeli és segíti az illetékességi
területén mûködõ a kistérségi koordinátorok e rendeletben
foglalt tevékenységét; ennek keretében közvetíti a kistér-
ségi koordinátorok felé a minisztérium egyes szakpolitiká-
jához, valamint a Kormány területpolitikájának érvényesí-
téséhez szükséges információkat, tájékoztatja õket a regio-
nális fejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a
megyei területfejlesztési tanácsok tervezett intézkedései-
rõl és döntéseirõl;

b) kapcsolatot tart a dekoncentrált államigazgatási és
szakmai szervezetekkel, a térségi közigazgatási, érdekvé-
delmi, civil szervezetekkel, valamint a tudományos élet
szereplõivel;

c) a kistérségi koordinátorok közremûködésével terü-
letpolitikai szempontból figyelemmel kíséri és értékeli az
adott régióban a fejlesztési programok és tervek megvaló-
sulását;

d) figyelemmel kíséri a régiót érintõ fejlesztési forrá-
sok, területi alapú támogatások pályázatait, a folyamatban
levõ pályázatok sorsát, útmutatást nyújt a pályázatokon
való részvétel támogatásához, ösztönzéséhez;

e) a kistérségi koordinátorok részére továbbítja, illetõ-
leg összegyûjti tõlük a kormányzati – különösen a terület-,
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gazdaság- és intézményfejlesztési, támogatási rendszerek-
kel összefüggõ – tevékenység ellátásához, illetve végre-
hajtásához szükséges információkat;

f) kistérségi koordinátorok által készített jelentések
alapján elemzéseket, beszámolókat készít a Központi Fej-
lesztési Programiroda részére;

g) együttmûködik a Vidékfejlesztési Tanácsadói Háló-
zat regionális szintû vezetõivel.

Kistérségi koordinátorok feladatai

5. §

(1) A kistérségekben – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – kistérségenként egy kistérségi koordinátor mû-
ködik.

(2) Két kistérségi koordinátor mûködik:
a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott, a
területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetû kistér-
ségnek minõsülõ kistérségekben;

b) a miniszter külön döntése alapján az egyes kiemelt
területfejlesztési és fejlesztéspolitikai célok megvalósítá-
sában érdekelt kistérségek esetében.

(3) A kistérségi koordinátor az illetékességi területén
különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) biztosítja a Kormány területpolitikájának kistérségi
szinten való megjelenítését;

b) a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakemberei-
vel közösen, egymással egyeztetett feladatmegosztásban
közremûködik a fejlesztési projektek azonosításában, elõ-
készítésében és megvalósításuk támogatásában;

c) a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakemberei-
vel közösen, megfelelõ rendszerességgel, ügyfélszolgálati
napot tart;

d) tájékoztatást ad a folyamatban levõ hazai és közös-
ségi pályázati lehetõségekrõl, a pályázatokkal összefüggõ
finanszírozási kérdésekrõl, a területfejlesztési kompeten-
ciába tartozó elfogadott tervek tartalmáról;

e) külön felkérés alapján adatokat gyûjt a terület- és re-
gionális fejlesztés megalapozásához, a fejlesztési elképze-
lések kidolgozásához;

f) a fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében rend-
szeresen tájékoztatja a regionális hálózati igazgatót a kis-
térségi szereplõktõl érkezõ javaslatokról, kezdeményezé-
sekrõl, kérdésekrõl;

g) területfejlesztési szempontból figyelemmel kíséri és
értékeli az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiak-
ban: ÚMFT) operatív programjainak megvalósulását, va-
lamint a decentralizált területfejlesztési források felhasz-
nálását;

h) figyelemmel kíséri a kistérségben elõkészítendõ je-
lentõsebb fejlesztési projekteket az ötlettõl annak meg-
valósításáig, közremûködik a projektek kidolgozásának,
szükség esetén a projektek átdolgozásának ösztönzésében,

szervezési segítséget nyújt ezek kidolgozásához, pályáza-
tok benyújtásához;

i) közremûködik a központi közigazgatási szervek, a
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú, illetve fej-
lesztési tanács által alapított, fejlesztéssel foglalkozó gaz-
dálkodó szervezetek, valamint nonprofit szervezetek, ön-
kormányzati szövetségek, kamarák, országos kisebbségi
önkormányzatok kistérséget érintõ programjainak meg-
valósításában;

j) közremûködik a nemzetközi, hazai és kistérségi terü-
letfejlesztési források felkutatásában, azok koordinált fel-
használásában, a kitûzött területfejlesztési célok szerinti
hasznosításában;

k) elõre-, illetve haladéktalanul jelzi a regionális háló-
zati igazgatónak a kistérségben az életkörülményeket be-
folyásoló gazdasági-társadalmi, illetve környezeti konflik-
tushelyzetek kialakulását;

l) évente összegzést készít a kistérséget érintõ jelentõ-
sebb változásokról, fejlesztésekrõl.

A HÁLÓZAT MUNKATÁRSAINAK JOGÁLLÁSA

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével a Háló-
zat munkatársai tevékenységüket a regionális fejlesztési
ügynökséggel (a továbbiakban: RFÜ) kötött, teljes mun-
kaidõben történõ foglalkoztatást eredményezõ munkaszer-
zõdés alapján látják el, kiválasztásuk nyilvános pályázat
útján történik. Az RFÜ biztosítja a hálózat munkatársainak
az RFÜ egyéb szervezeti egységeitõl való teljes szakmai
függetlenségét.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkatársak foglalkoz-
tatásáról az RFÜ által létrehozott pályázati bíráló bizottság
elõterjesztése alapján – az NFÜ elnökének egyetértésé-
vel – az RFÜ vezetõje dönt. A kistérségi fejlesztési tanács,
illetve a többcélú kistérségi társulás véleményt nyilvánít
az illetékességi területén mûködõ kistérségi koordinátor
kiválasztásával kapcsolatban.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

7. §

(1) A Hálózat munkatársa munkavégzésre irányuló
egyéb és további jogviszonyt – tudományos, oktatói, mû-
vészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ
szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevé-
kenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának engedélyével létesíthet.

(2) A Hálózat munkatársa nem folytathat olyan tevé-
kenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hiva-
talához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól men-
tes tevékenységét veszélyeztetné.
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(3) A Hálózat munkatársa pártban tisztséget nem visel-
het, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vál-
lalhat.

(4) A Hálózat munkatársa és annak közeli hozzátartozó-
ja nem lehet:

a) megyei közgyûlés elnöke, alelnöke, fõpolgármes-
ter-helyettes, alpolgármester;

b) fõpolgármester, polgármester;
c) helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, il-

letve országgyûlési képviselõ;
d) a megyei közgyûlés hivatalának, a polgármesteri hi-

vatalnak vagy a körjegyzõségnek a köztisztviselõje;
e) az önkormányzati társulás vagy a többcélú kistérségi

társulás vezetõje vagy alkalmazottja;
f) a kistérségi, térségi, regionális fejlesztési tanács, va-

lamint megyei területfejlesztési tanács munkaszervezeté-
nek vezetõje vagy alkalmazottja;

g) a legutóbbi választásokon a b)–c) pont szerinti tiszt-
ségek jelöltje;

h) a legutóbbi kormányzati ciklusban az a) pont sze-
rinti tisztséget betöltõ személy.

(5) A Hálózat munkatársa és annak közeli hozzátartozója:
a) nem lehet pályázatíró, és pályázó szervezetnek sem-

milyen hányadban közvetett vagy közvetlen tulajdonosa,
vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, to-
vábbá pályázatíró, és pályázó szervezettel nem állhat sem-
milyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban;

b) nem vehet részt gazdasági társaság vezetõ tisztségvi-
selõjeként, vagy azzal foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban állóként, vagy egyéni vállalkozóként, vagy eseti
megbízásként illetékességi területén a fejlesztési források
elnyerését lehetõvé tevõ pályázat írásában;

c) nem állhat az illetékességi területén fejlesztési forrá-
sokat elnyert (kedvezményezett) szervezettel tulajdonosi
munkaviszonyban vagy munkaviszonyban, illetve munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

(6) Az összeférhetetlen helyzetet az érintett személynek
annak felmerülésétõl számított legkésõbb 15 napon belül a
munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelente-
nie. A munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett személyt
30 napos határidõvel az összeférhetetlenség megszünteté-
sére hívja fel. A határidõ eredménytelen eltelte, valamint
az összeférhetetlenség fenti határidõben történõ és az érin-
tett személy önhibájából bekövetkezett elmaradása esetén
a munkáltatói jogok gyakorlója a munkaviszonyt azonnali
hatállyal megszünteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A kistérségi koordinációs hálózat az ÚMFT Tanács-
adó Hálózat és az Önkormányzati és Térségi Koordinátori
Hálózat feladatait veszi át.

(3) A kistérségi koordinációs hálózat tevékenységének
teljes körû megkezdését követõen, 2008. március 31-én
hatályát veszti „Az ÚMFT Tanácsadó Hálózat” program-
ról, az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális és he-
lyi szintû pályázati támogató rendszerérõl szóló 15/2006.
(XII. 25.) MeHVM rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
36/2007. (XII. 6.) ÖTM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási
és elszámolási rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladat-
körében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok tá-
mogatásai fejezet, 16. Támogatás a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságok egyes kiadásaihoz cím szerinti támoga-
tás a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok 2007. évi
egyes rendkívüli többletkiadásainak támogatására szolgál.

A szolgálati nyugdíjba vonulók járandóságainak
kifizetéséhez igényelhetõ támogatás feltételei

2. §

(1) A támogatást a hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
got fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a 2007.
I. félévében nyugállományba vonuló hivatásos állományú
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tûzoltók részére kifizetett, illetve 2007. évben kifizetésre
kerülõ alábbi járandóságok finanszírozásához:

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 110. §-ának (1)–(3) bekezdései
szerint a jubileumi jutalom elõrehozott kifizetésének költ-
ségéhez,

b) az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjé-
rõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 12. §-a szerinti, a
belügyi szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött
szolgálati idõ alapján járó pénzjutalom kifizetésének költ-
ségéhez,

c) a szabadság pénzbeli megváltásával kapcsolatban
felmerült költségekhez, amennyiben a nyugállományba
vonuló hivatásos önkormányzati tûzoltó az utolsó szolgá-
latban töltött napig nem tudta igénybe venni a Hszt. elõ-
írása szerint részére járó szabadságot.

(2) Támogatás igényelhetõ továbbá a 2007. I. félévben a
szolgálat ellátásához átmeneti idõre igénybe vett – nem az
adott hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományába
tartozó – tûzoltók (létszámfeletti alkalmazás) költségei-
hez is.

(3) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az
(1)–(2) bekezdések szerinti költségek az igénylés benyúj-
tásáig kifizetésre vagy legalább bérszámfejtésre kerültek
az érintett tûzoltók részére. Ennek igazolását az önkor-
mányzat köteles benyújtani az igénylés során.

A nem szolgálati idõ-csökkentésbõl eredõ túlszolgálati
díjak kifizetésének támogatására vonatkozó feltételek

3. §

(1) A támogatást a hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
got fenntartó helyi önkormányzatok a készenléti jellegû
beosztásban dolgozók által 2007. I. félévében végzett
– nem munkaidõ-csökkentés miatt keletkezett – túlszolgá-
lat díjával kapcsolatos kiadásaikhoz igényelhetik.

(2) E rendelet értelmében csak az a szolgálatteljesítési
idõ minõsül túlszolgálatnak, amely a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelõen a rendszeresített létszámnak a ké-
szenléti szerekre kötelezõen elõírt napi szolgálati beosztás
ellátásával keletkezik.

(3) A támogatás terhére kizárólag az egészségügyi al-
kalmassági felülvizsgálat (a továbbiakban: FÜV eljárás)
alatt állók helyettesítése miatt keletkezett túlszolgálat szá-
molható el. Nem igényelhet támogatást az önkormányzat
olyan költségek után, amelyekre a FÜV eljárás alatt álló
tûzoltók után a Magyar Köztársaság 2007. évi költségveté-
sérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú mellékle-

te szerint járó normatív állami hozzájárulásból keletkezett
megtakarítás fedezetet biztosít.

(4) Szabadság, felmentési idõ, iskolára, tanfolyamra ve-
zénylés ideje alatt túlszolgálat e rendelet alkalmazásában
nem keletkezhet. Szabadnap, illetménynélküli szabadság
túlszolgálat szempontjából nem minõsül munkaidõnek.

(5) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a túlszol-
gálati díjak az igénylés benyújtásáig kifizetésre vagy leg-
alább bérszámfejtésre kerültek az érintett tûzoltók részére.
Ennek igazolását az önkormányzat köteles benyújtani az
igénylés során.

A 2. § szerint nyugállományba vonulók helyetti
utánpótlás képzési támogatásának szabályai

4. §

(1) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál a várat-
lan nyugállományba vonulás miatt felmerülõ képzés hiva-
tásos önkormányzati tûzoltóságonként elismerhetõ létszá-
mát az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A támogatás szempontjából azon képzésre kerülõ
tûzoltók vehetõk figyelembe, akik – a tûz elleni védeke-
zésrõl, mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 32. §-ának
(2) bekezdésére, továbbá az egyes szakképesítések szak-
mai és vizsgakövetelményeirõl szóló 16/2003. (IV. 18.)
BM rendelet 26. számú melléklete, IV. szakaszának
1. pontjára figyelemmel – a 2007. évben induló képzés
idõtartamára határozott idõvel, a mindenkori minimálbér-
nek megfelelõ teljesítménybér jellegû, egyenlõ mértékû
illetménnyel, közalkalmazotti jogviszonyba kerülnek ki-
nevezésre. A képzés idõszakára az e rendelet 4. melléklete
2. pontja szerint igényelhetõ támogatás.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult tûzoltó-
parancsnok a (2) bekezdésben meghatározott minimálbér-
nek megfelelõ teljesítménybértõl eltérhet, azonban támo-
gatást csak e rendeletben meghatározott illetmény mérté-
kéig igényelhet vissza.

(4) A támogatás igénylésének feltételei:
a) a közalkalmazotti jogviszony a határozott idõ letel-

tével megszüntetésre kerül, illetve
b) a határozott idejû kinevezésben kötelezõen rögzítés-

re kerül, hogy aki a képzési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy a szakmai vizsgát nem tudja letenni, annak a
közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell
szüntetni. Ebben az esetben az érintett 30 nap elteltével
bocsátható ismételten vizsgára, sikeres vizsga esetén kine-
vezhetõ hivatásos tûzoltó állományba.

(5) A támogatást az önkormányzatok a 2007. évben el-
indított képzések befejezéséig, de legkésõbb 2008. április
30-áig használhatják fel.
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A 2–4. §-ok szerinti támogatások igénylésére vonatkozó
szabályok

5. §

(1) Az igényléseket az önkormányzatok az e rendelet
1., 2. és 3. mellékletei szerinti igénylési adatlapokon – pa-
pír alapon 2 példányban és elektronikus úton is – a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatóságához (a továbbiak-
ban: Igazgatóság) 2007. december 10-éig nyújthatják be.
Ezen adatlapokon szereplõ adatok kezelését az Igazgató-
ságok az érintettek elõzetes hozzájárulásával, továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
18/B. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 103/A. §-ának
(3) bekezdése, illetve a központosított illetményszámfej-
tésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) be-
kezdés a) pontja alapján végzik.

(2) Az e rendelet mellékleteit – kitöltve – a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat
köteles megõrizni, és ellenõrzés esetén az arra jogosult
szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság – figyelemmel az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (3) bekez-
désére – megvizsgálja az igénylések szabályszerûségét, és
hiányosság észlelése esetén az igénylõ önkormányzatot
hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási fel-
szólítás kézhezvételétõl számított három napon belül van
lehetõség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként,
településsoros bontásban – az e rendelet 1. a), 2. a) és
3. a) melléklete szerinti adatlapon, elektronikus formában
is – 2007. december 19-éig megküldi az ÖTM, valamint az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: OKF) részére.

(5) Az OKF a benyújtott igényeket tartalmilag felülvizs-
gálja, és a jogos igények vonatkozásában – legfeljebb a
rendelkezésre álló forrás erejéig – soron kívül, de legké-
sõbb 2007. december 21-éig a támogatás folyósítását kez-
deményezi az ÖTM-nél.

(6) A támogatást az ÖTM – legkésõbb 2007. december
22-ei – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár fo-
lyósítja.

(7) A támogatás formája vissza nem térítendõ támo-
gatás.

A nyári rendkívüli idõjárás okozta mentési
és kárelhárítási feladatok támogatása

6. §

(1) A központi költségvetés – az OKF felmérése alap-
ján, külön igénylés nélkül – támogatást biztosít az 5. mel-
léklet szerint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ré-
szére a nyári idõjárás okozta rendkívüli kiadásokhoz.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, amelyet az ÖTM – legkésõbb 2007. december 22-ei –
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósít.

(3) A támogatás felhasználásáról az önkormányzat leg-
késõbb 2008. január 31-éig számlákkal, illetve – személyi
jellegû költségek esetén – a kifizetések bizonylatával köte-
les elszámolni az OKF felé.

A támogatások felhasználására és elszámolására
vonatkozó közös szabályok

7. §

(1) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban
erre feljogosított szervek ellenõrzik.

(2) A jogtalanul igénybe vett támogatást az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összeg-
ben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. évben kifizetett járandóságairól

Helyi önkormányzat neve:

KSH-kódja:

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság

neve:

címe:

Sorszám Dolgozó neve
Azonosító

száma

A tûzoltók részére kifizetett és kifizetésre kerülõ járandóságok
járulékok nélkül

Járulékok
(32%)

Járandóságok
összege

járulékkal
együtt

Jubileumi
jutalom

BM szolgálat
utáni jutalom

Szabadság
megváltás

Létszám feletti
alkalmazás

költsége

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Dátum: ……………………………………

………………………....……… P. H. ………………………………… P. H.

polgármester tûzoltóparancsnok
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1. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. évben kifizetett járandóságairól

Megye megnevezése:

Sorszám KSH-kód

A tûzoltó-
ságot fenn-
tartó helyi

önkormányzat
neve

Nyugállo-
mányba
vonuló
tûzoltók

száma

A tûzoltók részére kifizetett és kifizetésre kerülõ
járandóságok járulékok nélküli összege összesen

Járulékok
(32%)

Járandóságok
összege járu-
lékkal együttJubileumi

jutalom
BM szolgálat
utáni jutalom

Szabadság
megváltás

Létszám
feletti

alkalmazás
költsége

fõ Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Dátum: ………….............……

P. H.

…………………….......……………………………
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága
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2. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. I. félévben kifizetett
nem szolgálati idõ-csökkentésbõl eredõ túlszolgálati díjról

Helyi önkormányzat neve:
KSH-kódja:

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság
neve:
címe:

Sorszám Dolgozó neve Azonosító száma

A tûzoltók részére 2007. I. félévben kifizetett túlszolgálati díjról

Túlszolgálati díj
járulékkal együtt

összesen

2007. január 1. és
június 30. között

teljesített túl-
szolgálati óra

összesen

Túlszolgálati
óradíj járulék

nélkül

Túlszolgálati díj
járulék nélkül

A túlszolgálati díj
járuléka

32%

Dátum:……………………………………

Alulírottak igazoljuk, hogy a fenti – nem szolgálati idõ-csökkentésbõl eredõ – túlszolgálati díjak a FÜV eljárás alatt
álló tûzoltók helyettesítése miatt keletkeztek, és ezek kifizetéséhez a FÜV eljárás alatti tûzoltók után a Magyar Köztársa-
ság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklete szerint járó normatív állami hozzá-
járulásból keletkezett megtakarítás nem biztosít fedezetet.

……………………………… …………………………………
polgármester tûzoltóparancsnok

P. H.
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2. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. I. félévben kifizetett
nem szolgálati idõ-csökkentésbõl eredõ túlszolgálati díjról

Megye megnevezése:

Sorszám KSH-kód

A tûzoltóságot
fenntartó helyi
önkormányzat

neve

A tûzoltók részére 2007. I. félévben kifizetett nem szolgálati idõ-csökkentés
miatti túlszolgálati díjról 2007. I. félévi

túlszolgálati díj
járulékkal együtt

összesen
Túlszolgálatot
ellátó tûzoltók

száma

Az I. félévben
teljesített túlszol-

gálati óra
összesen

Túlszolgálati díj
járulék nélkül

összesen

A túlszolgálati díj
járuléka

32%

fõ óra Ft Ft Ft

Dátum: ………………………

P. H.

…………………………….......………………
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága
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3. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszám utánpótlására tervezett tûzoltó

dolgozója részére a négyhavi képzési idõszakra járó illetmény és egyéb járandóságok költségeirõl

Helyi önkormányzat, illetve neve:

KSH-kódja (7 karakter):

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

neve:

címe:

Sorszám

Tûzoltó
képzésben
részesülõ
tûzoltók

neve

A nyugállományba vonuló tûzoltók utánpótlására kiképzett tûzoltók illetményére
és egyéb járandóságaira

Kiadások
összesen

Négyhavi közal-
kalmazotti

illetmény járulék
nélkül

(65 500 Ft/hó/×4)

A négyhavi bér
32%-os járuléká-

nak összege

Idõarányos 13. havi illetmény A négyhavi bér
és az idõarányos

13. havi illet-
mény járulékkal
együtt összesen

Képzési költség,
gyakorló ruha és
egyéb kiadások

költségeire
(150 000 Ft/fõ)

Járulék nélkül Járulékkal

fõ Ft/fõ Ft Ft Ft Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

Összesen:

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

…………..……….......… …………………………

tûzoltóparancsnok polgármester

P. H.
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3. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszám utánpótlására tervezett tûzoltó

dolgozója részére a négyhavi képzési idõszakra járó illetmény és egyéb járandóságok költségeirõl

Megye megnevezése:

Sorszám KSH-kód

A tûzoltósá-
got fenntartó
helyi önkor-

mányzat neve

A nyugállományba vonuló tûzoltók utánpótlására kiképzett tûzoltók illetményére
és egyéb járandóságaira

Kiadások
összesen

A képzés-
ben részt

vevõ
tûzoltók

száma

Négyhavi közal-
kalmazotti illet-
mény járulék

nélkül
(65 500 Ft/hó ×
4 hó× tûzoltók

száma)

A négyhavi
bér 32%-os
járulékának

összege
összesen

Idõarányos 13. havi
illetmény

A négyhavi
bér és az

idõarányos
13. havi

illetmény
járulékkal

együtt
összesen

Képzési költség,
gyakorló ruha

és egyéb
kiadások

költségeire
(150 000 Ft/fõ×

létszám)

Járulék
nélkül

Járulékkal

fõ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Összesen:

Dátum:

P. H.

.................................................................................
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága
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4. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

A támogatás szempontjából elszámolható költségek

1. Túlszolgálati díj megállapítása:
– túlszolgálati díj kiszámításánál kizárólag a rendszeres illetmény vehetõ figyelembe,
– az illetmény elemek kiszámításának illetmény alapja = 36 800 Ft,
– a túlszolgálati óradíj kiszámítását az 1., 1. a), 2. és 2. a) számú adatlapokon kell elvégezni, a rendszeres havi illet-

ményt a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. §-ában elõírt 174 órával történõ osztással,
– a túlszolgálati díjat járulékaival növelten kell igényelni.

2. A tûzoltó képzésben részt vevõ állomány járandóságai:
a) A képzési idõszak alatt az állomány meghatározott idõre történõ közalkalmazotti állományban alkalmazható.

A hallgatók kiképzése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Regionális Kiképzõ Központok, illetve a Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezésében történik.

A hallgatók élelmezésérõl, napidíj folyósításáról és az utazási költségtérítésrõl a küldõ szervezet gondoskodik.
A közalkalmazottat teljesítménybérként 65 500 Ft minimálbér és annak 13. havi illetményrésze illeti meg.
A képzési költség maximum 100 000 Ft/fõ.
A gyakorlóruha beszerzéséhez 30 000 Ft/fõ hozzájárulás igényelhetõ.
A közalkalmazottat a Kjt. szerinti 13. havi illetmény idõarányos része illeti meg.

A fent meghatározottaktól felfelé irányba történõ eltérés a támogatás szempontjából nem vehetõ figyelembe.
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5. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

Kimutatás
a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok 2007. július havi „Hõségriadó” költségeirõl

Sor-
szám KSH-kód Önkormányzat megnevezése

Személyi állomány
igénybevételének

költségei
járulékokkal együtt

Személyi állomány
ellátása

Gépjármû
üzemeltetés

Távközlési
költségek

Védekezéshez
felhasznált anyagok Egyéb költségek Összesen

Mûködési területen
kívüli vonulás

költségei
Kiadás összesen

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 113578 Fõvárosi önkormányzat

2 205519 Siklós 280 000 280 000 280 000

3 219415 Pécs 12 987 70 759 83 746 83 746

4 223959 Mohács 0 0

5 226408 Komló 99 920 99 920 99 920

6 226578 Szigetvár 90 000 90 000 90 000

7 303522 Baja 152 000 300 000 1 100 000 1 552 000 1 552 000

8 306442 Kalocsa 208 541 76 710 150 787 720 941 1 156 979 1 156 979

9 309344 Kiskõrös 190 500 103 500 185 000 800 500 1 279 500 227 500 1 507 000

10 320297 Kiskunfélegyháza 58 393 424 263 593 968 1 076 624 1 076 624

11 326684 Kecskemét 445 000 164 000 90 887 762 000 4 237 771 5 699 658 5 699 658

12 332434 Kiskunhalas 250 000 388 802 264 396 500 000 1 403 198 1 403 198

13 405032 Gyula 0 0

14 415200 Békéscsaba 3 960 26 163 1 512 31 635 31 635

15 421883 Szeghalom 0 0

16 423065 Orosháza 0 0

17 423870 Szarvas 7 056 86 241 15 000 44 566 152 863 152 863

18 430322 Mezõkovácsháza 0 0

19 505120 Sátoraljaújhely 5 280 5 280 5 280

20 506691 Kazincbarcika 0 0

21 508077 Szendrõ 0 0

22 514492 Ózd 10 000 250 000 1 300 000 1 560 000 1 560 000

23 519433 Mezõkövesd 100 000 702 000 802 000 802 000

24 528352 Tiszaújváros 8 640 8 640 8 640

25 530456 Miskolc 0 0

26 530739 Szerencs 0 0
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Sor-
szám KSH-kód Önkormányzat megnevezése

Személyi állomány
igénybevételének

költségei
járulékokkal együtt

Személyi állomány
ellátása

Gépjármû
üzemeltetés

Távközlési
költségek

Védekezéshez
felhasznált anyagok Egyéb költségek Összesen

Mûködési területen
kívüli vonulás

költségei
Kiadás összesen

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 533048 Encs 16 000 274 032 869 000 1 159 032 1 159 032

28 605111 Csongrád 7 470 48 963 181 215 237 648 237 648

29 607357 Makó 0 0

30 608314 Hódmezõvásárhely 0 0

31 614456 Szentes 33 020 218 002 251 022 251 022

32 633367 Szeged 579 000 360 459 939 459 939 459

33 703115 Dunaújváros 182 400 182 400 86 849 269 249

34 710481 Bicske 0 0

35 714827 Székesfehérvár 622 800 18 000 780 376 1 421 176 88 500 1 509 676

36 718485 Mór 0 0

37 723694 Sárbogárd 281 635 65 000 355 680 702 315 702 315

38 804039 Csorna 157 762 1 000 000 1 157 762 1 157 762

39 804783 Mosonmagyaróvár 0 0

40 808518 Sopron 14 392 78 094 92 486 92 486

41 825584 Gyõr 54 675 54 675 54 675

42 828334 Kapuvár 169 742 90 194 259 936 259 936

43 903045 Hajdúböszörmény 0 0

44 905175 Hajdúszoboszló 0 0

45 910162 Püspökladány 0 0

46 912788 Berettyóújfalu 0 0

47 915130 Debrecen 0 0

48 922406 Hajdúnánás 0 0

49 1003276 Füzesabony 0 0

50 1005236 Gyöngyös 3 427 458 500 461 927 1 844 463 771

51 1014526 Heves 41 770 10 000 51 770 51 770

52 1020491 Eger 70 000 450 000 2 600 000 3 120 000 3 120 000

53 1022309 Hatvan 18 297 193 957 812 785 1 025 039 1 025 039

54 1105449 Komárom 7 452 71 022 4 000 82 474 82 474

55 1115352 Nyergesújfalu 0 0

56 1118157 Tatabánya 10 000 10 000 10 000
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Sor-
szám KSH-kód Önkormányzat megnevezése

Személyi állomány
igénybevételének

költségei
járulékokkal együtt

Személyi állomány
ellátása

Gépjármû
üzemeltetés

Távközlési
költségek

Védekezéshez
felhasznált anyagok Egyéb költségek Összesen

Mûködési területen
kívüli vonulás

költségei
Kiadás összesen

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9

57 1125131 Esztergom 45 360 45 360 45 360

58 1207409 Pásztó 0 0

59 1213657 Balassagyarmat 0 0

60 1223825 Rétság 0 0

61 1225788 Salgótarján 25 000 251 000 276 000 276 000

62 1309247 Dabas 7 200 333 922 720 620 1 061 742 1 061 742

63 1310551 Monor 10 100 792 212 802 312 802 312

64 1311341 Cegléd 8 968 201 533 108 012 318 513 318 513

65 1313435 Nagykáta 0 0

66 1315440 Szentendre 40 000 54 000 262 000 118 000 474 000 474 000

67 1317260 Ráckeve 0 0

68 1319716 Nagykõrös 0 0

69 1324934 Vác 0 0

70 1328954 Szigetszentmiklós 240 186 36 918 502 447 779 551 779 551

71 1330988 Érd 21 960 58 824 312 600 393 384 393 384

72 1332559 Gödöllõ 0 36 140 36 140

73 1417631 Siófok 0 0

74 1417941 Nagyatád 27 681 2 000 26 600 2 000 58 281 58 281

75 1418500 Marcali 3 790 3 731 526 283 533 804 533 804

76 1420473 Kaposvár 104 000 14 935 118 935 118 935

77 1432799 Barcs 65 062 3 420 128 180 196 662 196 662

78 1509265 Kisvárda 0 0

79 1514845 Nyírbátor 0 0

80 1516203 Záhony 0 0

81 1517206 Nyíregyháza 0 0

82 1518324 Vásárosnamény 0 0

83 1518874 Mátészalka 0 0

84 1518971 Fehérgyarmat 29 800 29 800 100 672 130 472

85 1604260 Mezõtúr 166 213 188 000 354 213 354 213

86 1604923 Karcag 0 0

87 1618209 Jászberény 141 960 141 960 141 960
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Sor-
szám KSH-kód Önkormányzat megnevezése

Személyi állomány
igénybevételének

költségei
járulékokkal együtt

Személyi állomány
ellátása

Gépjármû
üzemeltetés

Távközlési
költségek

Védekezéshez
felhasznált anyagok Egyéb költségek Összesen

Mûködési területen
kívüli vonulás

költségei
Kiadás összesen

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9

88 1627854 Szolnok 33 168 10 401 16 992 155 040 215 601 215 601

89 1629726 Tiszafüred 22 080 5 000 25 000 52 080 52 080

90 1632504 Kunszentmárton 569 322 9 228 594 090 9 240 135 600 1 317 480 1 317 480

91 1704862 Paks 0 86 060 86 060

92 1706497 Bonyhád 0 0

93 1707685 Dombóvár 0 0

94 1722761 Szekszárd 0 821 931 821 931

95 1724563 Tamási 21 004 21 004 21 004

96 1803009 Szombathely 129 010 149 505 2 122 330 2 400 845 2 400 845

97 1813532 Körmend 68 785 425 782 494 567 494 567

98 1816832 Kõszeg 0 0

99 1821306 Sárvár 136 741 260 262 606 480 1 003 483 1 003 483

100 1827094 Celldömölk 0 0

101 1902219 Balatonfûzfõ 14 927 74 880 89 807 224 468 314 275

102 1906673 Ajka 320 201 96 089 416 290 147 223 563 513

103 1934254 Pétfürdõ 224 468 232 020 456 488 456 488

104 1911767 Veszprém 5 297 334 384 488 000 827 681 101 632 929 313

105 1922327 Badacsonytomaj 0 116 910 116 910

106 1931945 Pápa 32 000 136 000 180 000 348 000 348 000

107 2012122 Letenye 0 0

108 2012575 Lenti 27 547 27 547 27 547

109 2018421 Keszthely 0 0

110 2030933 Nagykanizsa 0 0

111 2032054 Zalaegerszeg 3 475 000 2 685 000 6 160 000 6 160 000

112 2032522 Zalaszentgrót 0 0

HÖT összesen: 2 515 222 490 361 5 480 721 104 000 10 635 531 26 680 719 45 906 554 2 039 729 47 946 283
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6. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

Kimutatás
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

szolgálati nyugállományba vonulása miatt utánpótlásként tûzoltóképzésben résztvevõkrõl

Sorszám Helyi önkormányzat megnevezése
Tûzoltóképzésben
résztvevõk száma

1 Mezõkovácsháza 6

2 Szeghalom 3

3 Gyula 10

4 Orosháza 9

5 Békéscsaba 1

6 Miskolc 5

7 Encs 7

8 Kazincbarcika 1

9 Mezõkövesd 1

10 Sátoraljaújhely 6

11 Tiszaújváros 5

12 Szentes 2

13 Kapuvár 4

14 Mosonmagyaróvár 1

15 Sopron 3

16 Gyõr 10

17 Gyöngyös 5

18 Hatvan 10

19 Heves 1

20 Dabas 1

21 Gödöllõ 2

22 Barcs 3

23 Marcali 7

24 Kaposvár 3

25 Siófok 2

26 Dombóvár 7

27 Paks 11

28 Szekszárd 3

29 Ajka 14

30 Badacsonytomaj 2

31 Veszprém 5

32 FTP 40

Összesen: 190
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
37/2007. (XII. 13.) ÖTM

rendelete
az építésügyi hatósági eljárásokról,

valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról*

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
38/2007. (XII. 14.) ÖTM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról szóló
10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (3) bekez-
désének a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megálla-
pított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és el-
osztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet (a továb-
biakban: R.) 14. §-ának (1) bekezdése a következõ e) pont-
tal egészül ki:

[Az ÖTM a NUSI útján támogathatja az egyéb utánpót-
lás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekintetében:]

„e) a Bajnok Program megvalósítása.”

2. §

Az R. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és
a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyete-
mi és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Test-
nevelõ Tanárok Országos Egyesülete az (1) bekezdés sze-
rinti támogatását az ÖTM-mel kötött szerzõdésben megje-
lölt tagszervezeteinek, sportegyesületeteknek, valamint
sportiskoláknak továbbadhatja.”

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2007. december 13-án megjelent
174. számában fellelhetõ.

3. §

Az R. 17. §-a a következõ c)–e) pontokkal egészül ki:
[Az ÖTM az „Olimpiai felkészülés támogatása” elõ-

irányzat terhére nyújt támogatást]
„c) a nemzeti válogatottak olimpiai felkészülését szol-

gáló, állami tulajdonú sportlétesítmények fejlesztéséhez,
korszerûsítéséhez,

d) az olimpiai központok fejlesztéséhez, korszerûsíté-
séhez,

e) az olimpiai kerettag sportolók, továbbá a felkészítésük-
ben közremûködõ sportszakemberek részére Wesselényi
Miklós Sportközalapítványon keresztül juttatott Gerevich
Aladár-sportösztöndíj biztosításához.”

4. §

Az R. 29. §-a az alábbi l) ponttal egészül ki:
[Az ÖTM a „Szakképzés támogatása” elõirányzat ter-

hére az alábbi célokat támogatja:]
„l) sportszakmai kiadványok, tankönyvek digitalizálása.”

5. §

Az R. 45. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesü-

let az (1) bekezdés i) pont szerinti támogatását az
ÖTM-mel kötött szerzõdésben megjelölt, a Holdsugár
Programban részt vevõ jogi személyek részére, a Program
megvalósítása céljából továbbadhatja.”

6. §

Az R. a következõ 47/A. §-sal egészül ki:

„Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

47/A. § Az ÖTM a „Kiemelt stratégiai célok megvalósí-
tása” elõirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat-
tal és az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidõ-
sport, az iskolai- és diáksport fejlesztésével összefüggõ
programokat, tudományos és kutatási tevékenységet, ta-
nulmányok, szakmai kiadványok és módszertani segédle-
tek elkészítését és megjelentetését, konferenciákat és ren-
dezvényeket, valamint szakmai ismeretek terjesztését.”

7. §

Az R. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az „Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése”
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elõirányzat a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú
sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjá-
val és kommunikációjával összefüggõ szakmai feladatok
ellátására, továbbá egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, fel-
újítási, korszerûsítési célokra használható fel.”

8. §

Az R. 52. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép, és a § a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az ÖTM a „Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb
folyamatban lévõ kormányzati feladatok” elõirányzat ter-
hére támogatja]

„d) az olimpiai központok fejlesztését,
e) egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból

megvalósuló átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladatait, az abba illesz-
kedõ egyedi beruházások támogatását, amely beruházási
támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs felada-
tokra.”

9. §

Az R. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § Az ÖTM a „Kiemelt biztonsági kockázatú sport-

események támogatása” elõirányzat terhére támogatást
nyújt a külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kocká-
zatú sportrendezvények közfeladatként történõ rendõri
biztosításához, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szem-
pontból Minõsítõ Szakértõi Bizottság mûködéséhez, vala-
mint a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos szak-
mai kiadványok megjelentetéséhez.”

10. §

Az R. a következõ 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § Az ÖTM a „Kiemelt hazai rendezésû sportese-

mények támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt-
hat sportszövetség részére a 2008. évi nyári olimpiai és pa-
ralimpiai játékok hazai rendezésû, olimpiai kvalifikációs
sport világeseményeinek rendezésével összefüggõ költsé-
gek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez.”

11. §

(1) Az R. 2. számú mellékletének „II. Szakmai típusú
kiadások” 1. pontja az alábbi gondolatjeles bekezdéssel
egészül ki:

[Hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban való
részvétel költségei (az esemény és az eseményen részt ve-
võk megnevezésének feltüntetésével):]

„– edzõpartner igénybevételének költségei”

(2) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 2. pontjának második gondolatjeles bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok
(legfeljebb a támogatás 30%-áig)]

„– a felkészítést segítõ sportszakemberek, különösen
edzõk, orvosok, pszichológusok, gyúrók, gyógytornászok
(megbízási szerzõdés, vállalkozói szerzõdés díja). A szám-
lákhoz a szerzõdést és a teljesítésigazolást csatolni kell.”

(3) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 3. pontja a következõ gondolatjeles bekezdéssel egé-
szül ki:

[Versenyrendezési kiadások]
„– sportlétesítmények, eszközök igénybevételéhez, és

az esemény megszervezéséhez, megrendezéséhez közvet-
lenül kapcsolódó szolgáltatások.”

(4) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 4. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Sportegészségügyi költségek:]
„– kiegészítõ egészségügyi, étkezési, táplálkozástudo-

mányi készítmények (például vitaminok, kenõcsök, a ke-
retorvos által aláírt számlával az OSEI által bevizsgált táp-
lálékkiegészítõk stb.), szolgáltatások, sportegészségügyi
eszközök, mûszerek;”

(5) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” 5. pontja az alábbi gondolatjeles bekezdésekkel egé-
szül ki:

[Sportfelszerelés és sporteszköz-vásárlási költségek:]
„– nemzeti válogatottak részére szerelés vásárlása, bér-

lése, számozása, feliratozása, karbantartása,
– nemzeti válogatottak részére versenyekre készített

zászlók, jelvények, kitûzõk készíttetése és beszerzése.”

(6) Az R. 2. számú melléklete „II. Szakmai típusú kiadá-
sok” a következõ ponttal egészül ki:

„8. Sportdiplomáciai költségek (legfeljebb az adott tá-
mogatás 15%-áig a delegáció tagjainak megjelölésével)

– a nemzetközi sportági szövetségek által szervezett
nemzetközi kongresszusokra, bizottsági ülésekre stb. tör-
ténõ utazással kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étke-
zés, regisztráció, egyéb),

– a nemzetközi sportági szövetségek által szervezett
nemzetközi kongresszusok, bizottsági ülések Magyaror-
szágon történõ megszervezésével kapcsolatos költségek
(terembérleti díj, szállás, étkezés, szállítás, speciális esz-
közök, szolgáltatások bérleti díja, egyéb).”

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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(2) Hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének „I. Mû-
ködési típusú kiadások”, „6. Sportdiplomáciai tevé-
kenység” pontja.

(3) Az R. 17. §-ának a) pontjában a „2007. évi” szöveg-
rész helyébe a „2007–2008. évi” szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határozatok

Az Országgyûlés
109/2007. (XII. 19.) OGY

határozata
országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Országgyûlés az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelke-
zései szerint megtárgyalta a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség nevében dr. Orbán Viktor és a Keresztény-
demokrata Néppárt nevében dr. Semjén Zsolt által benyúj-
tott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a
2007. december 17-i ülésén a következõk szerint döntött:

Az Országgyûlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fek-
võbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtar-
tott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kór-
házi napidíjat fizetni?” kérdésben az országos ügydöntõ
népszavazást elrendeli.

Az országos ügydöntõ népszavazás költségvetésére – az
egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától
függetlenül – 4470,00 millió forint fordítható.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
110/2007. (XII. 19.) OGY

határozata
országos népszavazás elrendelésérõl**

Az Országgyûlés az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelke-

zései szerint megtárgyalta a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség nevében dr. Orbán Viktor és a Keresztény-
demokrata Néppárt nevében dr. Semjén Zsolt által benyúj-
tott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a
2007. december 17-i ülésén a következõk szerint döntött:

Az Országgyûlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a házi-
orvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szak-
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást köve-
tõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?” kérdésben
az országos ügydöntõ népszavazást elrendeli.

Az országos ügydöntõ népszavazás költségvetésére – az
egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától
függetlenül – 4470,00 millió forint fordítható.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
111/2007. (XII. 19.) OGY

határozata
országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Országgyûlés az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelke-
zései szerint megtárgyalta a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség nevében dr. Orbán Viktor és a Keresztény-
demokrata Néppárt nevében dr. Semjén Zsolt által benyúj-
tott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a
2007. december 17-i ülésén a következõk szerint döntött:

Az Országgyûlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álla-
milag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hall-
gatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?” kér-
désben az országos ügydöntõ népszavazást elrendeli.

Az országos ügydöntõ népszavazás költségvetésére – az
egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától
függetlenül – 4470,00 millió forint fordítható.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján
fogadta el.
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* A határozatot az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján
fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján
fogadta el.



Közlemények

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Pálmainé Kossányi Judit legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ-helyettes elveszített 080116, dr. Zumbok Ferenc leg-
fõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész 011000, Sáfár Rózsa keszthelyi városi ügyészségi irodavezetõ 100217, valamint
Kovács Mártonné központi nyomozó fõügyészségi tisztviselõ eltulajdonított 100843 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

Tyukod Község Önkormányzatának 2006. évi pénzügyi beszámolója

Egyszerûsített mérleg
E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 431 447 – 1 431 447 1 396 262 – 1 396 262
I. Immateriális javak 2 084 – 2 084 1 631 – 1 631
II. Tárgyi eszközök 806 853 – 806 853 799 126 – 799 126
III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 899 – 28 899 22 479 – 22 479
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 593 611 – 593 611 573 026 – 573 026

B) FORGÓESZKÖZÖK 68 680 – 68 680 45 982 – 45 982
I. Készletek 384 – 384 398 – 398
II. Követelések 11 599 – 11 599 17 152 – 17 152
III. Értékpapírok 38 764 – 38 764 16 740 – 16 740
IV. Pénzeszközök 10 127 – 10 127 3 834 – 3 834
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 806 – 7 806 7 858 – 7 858

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 500 127 – 1 500 127 1 442 244 – 1 442 244

FORRÁSOK

D) SAJÁT TÕKE 1 467 695 – 1 467 695 1 419 367 – 1 419 367
1. Induló tõke 33 821 – 33 821 33 821 – 33 821
2. Tõkeváltozások 1 433 874 – 1 433 874 1 385 546 – 1 385 546
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 908 – 5 908 128 – 128
I. Költségvetési tartalékok 5 067 – 5 067 –1 622 – –1 622
II. Vállalkozási tartalékok 841 – 841 1 750 – 1 750

F) KÖTELEZETTSÉGEK 26 524 – 26 524 22 749 – 22 749
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 499 – 14 499 11 185 – 11 185
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 025 – 12 025 11 564 – 11 564

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 500 127 – 1 500 127 1 442 244 – 1 442 244
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2006.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 160 362 165 028 163 444
2. Munkaadót terhelõ járulék 52 687 54 947 53 808
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 63 699 76 258 71 639
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 25 336 113 029 114 000
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 5 306 5 770 5 500
6. Ellátottak juttatásai – – –
7. Felújítás 23 897 70 150 53 519
8. Felhalmozási kiadások 2 267 2 756 2 020
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 734 1 734 1 829

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 500 1 575 1 344
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 336 788 491 247 467 103

14. Hosszú lejáratú hitelek 1 100 1 100 755
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 6 024 6 024
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 1 100 7 124 6 779

19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 337 888 498 371 473 882

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 381 381 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 52
23. Kiadások összesen (12+13+14) 338 269 498 752 473 934

24. Intézményi mûködési bevételek 18 025 22 666 22 778
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 128 240 123 620 124 875
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatás 7 085 24 682 24 682
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 890 986 986
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – 542 562
29. 28-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 20
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 000 1 000 1 000
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 665 915 915
32. Támogatások, kiegészítések 107 407 248 017 248 484
33. 32-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 107 407 248 017 247 865
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 263 312 422 428 424 282

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 61 457 25 756 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 5 220 5 220
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 13 500 38 600 38 600
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 74 957 69 576 43 820

42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 338 269 492 004 468 102

43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 6 748 6 748
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –461
46. Bevételek összesen (42+…+45) 338 269 498 752 474 389

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –73 857 –62 452 –36 073
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 73 857 62 452 37 041
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –513
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2006.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

1. Záró pénzkészlet 10 127 – 10 127 3 834 – 3 834
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások összevont záró egyenlege (±) –4 219 – –4 219 –3 706 – –3 706
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa (–) 50 119 – 50 119 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) 841 – 841 1 750 – 1 750
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –45 052 – –45 052 –1 622 – –1 622
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –3 582 – –3 582 1 184 – –1 184
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5+–6+–7+8+–9) –48 634 – –48 634 –438 – –438
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból költséggel terhelt pénz-

maradvány – – – 1 001 – 1 001
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás

2006.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton el-
számolt bevételei 2 660 – 2 660 3 491 – 3 491

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton el-
számolt kiadásai (–) 1 819 – 1 819 1 741 – 1 741

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1–2) 841 – 841 1 750 – 1 750

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (–) – – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált
és felhasználni tervezett eredmény (–) – – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye (3–4–5+–6) 841 – 841 1 750 – 1 750

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 841 – 841 1 750 – 1 750
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tyukod Község Önkormányzatának 2006. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített
éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrende-
let szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A szöveges értékelések az éves költségvetési beszámolók
adataival összhangban vannak.

Reményiné Kovács Róza s. k.,
könyvvizsgáló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

pályázatot hirdet
irattáros munkakör betöltésére

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

képesség,
– középiskolai végzettség és iratkezelõ, ügyvitelszerve-

zõ szakképzettség vagy középiskolai végzettség és könyv-
táros asszisztens, számítástechnikai szakképesítés,

– irattározási gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett irattározási gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Közremûködés az ügyiratok selejtezésének elõkészí-

tésében, a selejtezés végrehajtásában.
– Az irattárak rendezésében való részvétel.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,

– esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyagokat 2008. január 15-ig kérjük meg-
küldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságra. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára
vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a kine-
vezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére a ki-
nevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább há-
romtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A döntésrõl a pá-
lyázókat az elbírálást követõ 8 napon belül írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: dr. Holozsai Nóra a (76) 481-292-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

pályázatot hirdet
rendszergazda munkakör betöltésére

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

képesség,



– egyetemi vagy fõiskolai szintû informatikai szakon
szerzett szakképzettség,

– Oracle adatbázis-kezelõ ismerete,
– Windows 2003 rendszer-adminisztrátori ismeretek,
– számítógépes hálózatok magas szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– Linux/Unix operációs rendszerek ismerete,
– VMS operációs rendszer ismerete,
– HP Itanium alapú szerverek ismerete,
– rendszergazdai gyakorlat,
– Switch, router konfigurálási ismeretek,
– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Windows 2003 domain adminisztrátori feladatok,
– Oracle alapú rendszerek felügyelete,
– felhasználói támogatás nyújtása.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat 2008. január 15-ig kérjük be-
nyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat az elbírálást követõ 8 napon belül
írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Galla Mihály a (20) 938-1233-as telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

pályázatot hirdet
ügyiratkezelõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– közgazdasági szakképzettség vagy más középiskolai

végzettség esetén iratkezelõ, ügyvitelszervezõ, könyvtá-
ros asszisztens, számítástechnikai szakképesítés, ügyvite-
li, társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személy-
ügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés, vagy
legalább középfokú szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett ügyirat kezelési gya-

korlat,
– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Bejövõ- és kimenõ ügyiratok kezelése, számítógépes

programmal történõ iktatása.
– Közremûködés az ügyiratok selejtezésének elõkészí-

tésében, a selejtezés végrehajtásában.
– Az irattárak rendezésében való részvétel.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referencia megjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján törté-
nik.

A pályázati anyagokat 2008. január 15-ig kérjük be-
nyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-

ra vonatkozó általános tájékoztatás:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-

nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat az elbírálást követõ 8 napon belül
írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: dr. Holozsai Nóra a (20) 938-1266-as telefonszámon.

26 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1. szám



A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
államháztartási referens munkakör

betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû állam-
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
mérlegképes könyvelõi, költségvetési ellenõri, közigazga-
tási gazdálkodási szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, számviteli, gazdálko-
dási gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az államháztartás pénzügyi információs rendszerei-

nek mûködtetése, szakmai segítségnyújtás a költségvetési
szervek tervezési, számviteli és beszámolási feladataihoz.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc, Hõsök
tere 3.

A pályázati anyagot 2008. január 17-ig kérjük megkül-
deni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 3100 Salgótarján, Rá-
kóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról
Baksa Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06
(32) 620-134] ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök

betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és pénzügyi ügyintézõ vagy

társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintézõ szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– Központosított Illetményszámfejtési Rendszer (KIR)

ismerete.
– Személyi jövedelemadózási, társadalombiztosítási,

munkaügyi ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a Regionális Igazgatóság számfejtési körébe tartozó

munkavállalók rendszeres havi illetményének, társada-
lombiztosítási ellátásainak számfejtése;

– személyi jövedelemadózással, havi adóbevallással,
nyugdíj adatszolgáltatással, magánnyugdíj pénztári tagdí-
jak elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc, Paló-
czy út 5.

A pályázati anyagot 2008. január 17-ig kérjük megkül-
deni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 3100 Salgótarján, Rá-
kóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.
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A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási osztályvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy fel-
sõfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi in-
formatikai, számítástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– a KIR számfejtõ rendszer ismerete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.

törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint a családtámoga-
tási és szociális ellátások iránti igények határidõben történõ
elbírálásának, az ellátások folyósításának, megszüntetésé-
nek, a jogalap nélkül felvett ellátásokkal, a döntések elleni
jogorvoslatokkal, valamint az energiatámogatási igénylések-
kel kapcsolatos feladatok irányítása, szervezése.

– A Családtámogatási Iroda feladatkörét érintõen az
ügyfélszolgálat ellátásának szervezése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Salgótarján, Rá-
kóczi út 36.

A pályázati anyagot 2008. január 17-ig kérjük megkül-
deni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 3100 Salgótarján, Rá-
kóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû állam-
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
mérlegképes könyvelõi, költségvetési ellenõri, közigazga-
tási gazdálkodási szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, számviteli, gazdálko-
dási gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott elszámo-
lások szabályszerûségének felülvizsgálata, humánszolgál-
tatást nyújtó nem állami, nem önkormányzati fenntartók és
intézmények finanszírozása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc, Hõsök
tere 3.

A pályázati anyagot 2008. január 17-ig kérjük megkül-
deni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 3100 Salgótarján, Rá-
kóczi út 36.
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A pályázatok elbírálására 2008. január 31-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke

pályázatot hirdet

a Pécsi Bányakapitányság

Bányászati és Robbantás-felügyeleti Osztályra

bányafelügyeleti mérnök (geológus mérnök)

munkakör betöltésére

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Pécsi
Bányakapitányság Bányászati és Robbantás-felügyeleti
Osztályra bányafelügyeleti mérnök (geológus mérnök)
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 22. pontjában megje-
lölt felsõfokú mûszaki szakképzettség (geológus mérnök),

– az alkalmazott földtan területén szerzett legalább két-
éves gyakorlat,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Access
gyakorlati ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban való jártasság,
– angol, francia vagy német nyelv lehetõleg közép-

szintû ismerete,

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetõleg azokat
megszünteti a kinevezés idõpontjáig,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Pécsi Bányakapitányság Bányászati és Robban-
tás-felügyeleti Osztály bányafelügyeleti mérnök munka-
kör betöltõjének alapvetõ feladatai:

– intézni a szakterületét érintõ ásványvagyon-gazdál-
kodási, mûszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésható-
sági elsõfokú ügyeket,

– közremûködni, illetve részt venni a bányakapitány-
ság szakhatósági és felügyeleti eljárásaiban,

– a bányászati kutatási tevékenység területén intézni a
szakterületét érintõ, a bányakapitányság hatáskörébe tar-
tozó ügyeket.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény, juttatások: a
bányafelügyeleti mérnök jogállására, illetményére és jut-
tatásaira a Ktv., valamint a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irány-
adóak. A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével –
határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton sandor.taba@mbfh.hu

e-mail címre és postán a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Humánpolitikai Osztályának – 1590 Budapest,
Pf. 95 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést kö-
vetõ tíz napon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Pécsi
Bányakapitányság bányafelügyeleti mérnöki pályázat”.

A pályázatok elbírálásának határideje: megjelenést kö-
vetõ húsz napon belül.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb, az elbírálás határ-

idejétõl számított 8 napon belül értesítjük.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a
36 (1) 301-2908-as vagy 36 (72) 314-952-es telefonszá-
mon kérhetõ.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke

pályázatot hirdet

a Veszprémi Bányakapitányság

Bányászati és Robbantás-felügyeleti Osztályra

bányafelügyeleti mérnök (szénhidrogén bányászati)

munkakör betöltésére

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Veszp-
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rémi Bányakapitányság Bányászati és Robbantás-felügye-
leti Osztályra bányafelügyeleti mérnök (szénhidrogén bá-
nyászati) munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 22. pontjában meg-
jelölt felsõfokú mûszaki szakképzettség (olajmérnök),

– minimum öt éves üzemi (mélyfúrás, szénhidrogén
bányászat) gyakorlat,

– angol vagy német nyelv legalább alapszintû ismerete,
– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Access

gyakorlati ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban való jártasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetõleg azokat
megszünteti a kinevezés idõpontjáig,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Veszprémi Bányakapitányság Bányászati és Robban-
tás-felügyeleti Osztály bányafelügyeleti mérnök (szénhidro-
gén bányászati) munkakör betöltõjének feladatkörét képezi:

Szénhidrogén bányászat területén a kutatással, geoter-
mikus energia hasznosítás területén a létesítéssel kapcso-
latos engedélyezési eljárások lefolytatása. E területeken
ellenõrzések végzése mûszaki-biztonsági, munkavédelmi,
munkaügyi, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti, vala-
mint tûzvédelmi, piacfelügyeleti és ásványvagyon-gazdál-
kodási hatósági jogkörben.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény, juttatások:
A bányafelügyeleti mérnök jogállására, illetményére és

juttatásaira a Ktv., valamint a Magyar Bányászati és Föld-
tani Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az
irányadóak. A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésé-
vel – határozatlan idõre szól.

Igény esetén Veszprémben szolgálati lakás biztosítható.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton sandor.taba@mbfh.hu

e-mail címre és postán a Magyar Bányászati és Földtani

Hivatal Humánpolitikai Osztályának – 1590 Budapest,
Pf. 95 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést köve-
tõ tíz napon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Veszp-
rémi Bányakapitányság bányafelügyeleti mérnöki (olaj-
mérnök) pályázat”.

A pályázatok elbírálásának határideje: a megjelenést
követõ húsz napon belül.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb, az elbírálás határ-

idejétõl számított 8 napon belül értesítjük.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a
36 (1) 301-2908-as vagy 36 (88) 576-630-as telefonszá-
mon kérhetõ.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
pályázatot hirdet

a Veszprémi Bányakapitányság
Bányászati és Robbantás-felügyeleti Osztályra

bányafelügyeleti mérnök (bányamûvelõ mérnök)
munkakör betöltésére

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Veszp-
rémi Bányakapitányság Bányászati és Robbantás-felügye-
leti Osztályra bányafelügyeleti mérnök (szilárdásvány-
bányászati) munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 22. pontjában meg-
jelölt felsõfokú mûszaki szakképzettség (bányamérnök),

– legalább 10 éves üzemi (szilárdásvány-bányászati)
gyakorlat,

– szénbányászat területén komplex gépesítésû front-
fejtések irányításában szerzett gyakorlat,

– mélymûveléses bányászat területén gépi vágathajtás
irányításában szerzett gyakorlat,

– bányaszellõztetési, bányafenntartási területen szer-
zett gyakorlat,
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– a mélymûveléses bányászat szállítási és egyéb kiszol-
gáló folyamatainak ismerete, megszerzett tapasztalatok,

– a mélymûveléses bányászatra vonatkozó bányabiz-
tonsági elõírások alkalmazásában való jártasság,

– oktatásszervezési tapasztalatok,
– a szakmai vizsgáztatás terén szerzett tapasztalatok,
– angol vagy német nyelv legalább alapszintû ismerete,
– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Access

gyakorlati ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban való jártasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetõleg azokat
megszünteti a kinevezés idõpontjáig,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Veszprémi Bányakapitányság Bányászati és Robban-
tás-felügyeleti Osztály bányafelügyeleti mérnök (szilárd-
ásvány-bányászati) munkakör betöltõjének alapvetõ fel-
adatai:

– intézni a szakterületét érintõ mûszaki-biztonsági,
munkavédelmi, építéshatósági, építésfelügyeleti, piacfel-
ügyeleti és tûzvédelmi elsõfokú ügyeket,

– közremûködni, illetve részt venni a bányakapitány-
ság szakhatósági és felügyeleti eljárásaiban,

– a szilárdásvány-bányászat (kutatás, feltárás, terme-
lés) területén intézni a bányakapitányság hatáskörébe tar-
tozó ügyeket.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény, juttatások:
A bányafelügyeleti mérnök jogállására, illetményére és

juttatásaira a Ktv., valamint a Magyar Bányászati és Föld-
tani Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az
irányadóak. A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésé-
vel – határozatlan idõre szól.

Igény esetén Veszprémben szolgálati lakás biztosítható.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton sandor.taba@mbfh.hu

e-mail címre és postán a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Humánpolitikai Osztályának – 1590 Budapest,
Pf. 95 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést köve-
tõ tíz napon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Veszp-
rémi Bányakapitányság bányafelügyeleti mérnöki (bánya-
mûvelõ) pályázat”.

A pályázatok elbírálásának határideje: a megjelenést
követõ húsz napon belül.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb, az elbírálás határ-

idejétõl számított 8 napon belül értesítjük.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a
36 (1) 301-2908-as vagy 36 (88) 576-630-as telefonszá-
mon kérhetõ.

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának
pályázati felhívása

titkársági osztályvezetõi állás betöltésére

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján Ásotthalom
község jegyzõje pályázatot ír ki a 2008. január 16. napjá-
val megüresedõ titkársági osztályvezetõi állás betöltésére.
Az állás betöltése kinevezéssel történik, mely határozatlan
idõre szól.

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

vezõi vagy okleveles közigazgatási menedzser 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. alapján vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség teljesítése.

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

lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ

10 napon belül.
Az állás a pályázat eredményes elbírálása esetén azon-

nal betölthetõ. A munkáltató eredményes pályázat esetén
hat hónapos próbaidõt köt ki.
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Ellátandó fõbb feladatok:
– birtokvédelem,
– szabálysértés,
– közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
– képviselõ-testületi és bizottsági ülések elõkészítése,

jegyzõkönyvezése,
– jegyzõi titkárság szakmai vezetése,
– jegyzõ helyettesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb végzettséget, illetve végzettségeket,

valamint a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolatát.

Elõnyt jelent:
– idegen nyelv ismerete,
– B kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatot Ásotthalom község jegyzõjéhez kell be-
nyújtani. Cím: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

További információkat lehet kérni a (62) 591-560-as
telefonszámon.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézet
kistérségi vezetõ védõnõ munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai
– neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai
– a közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete,
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: ÁNTSZ Dorogi,

Esztergomi Kistérségi Intézet kistérségi vezetõ védõnõ.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a kistérségi vé-
dõnõi feladatok koordinálása, szakfelügyelete.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-

nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– egészségügyi fõiskolai végzettség,
– védõnõi szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben: próbaidõ kikötése és idõtarta-
ma hat hónap.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig 8–16.30-ig,
pénteken 8–14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regio-
nális Intézete, 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

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

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: a bizottsági döntés
után 15 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Gyarmathyné Doma Gabriella regionális vezetõ védõnõ.
Címe: Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: (88) 424-866/146, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@ veszprem.antsz.hu.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

jogász munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai
– neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.
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A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai
– a közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete,
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: jogász.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: hatósági ügyin-
tézési feladatok ellátása.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– jogi egyetemi végzettség,
– jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben: próbaidõ kikötése és idõtarta-
ma hat hónap.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozott idejû kineve-
zés gyed idejére.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig 8–16.30-ig,
pénteken 8–14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az oklevelek, bizonyítványok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regio-
nális Intézete, 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

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

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: a bizottsági döntés
után 15 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Pintér Andrea eü. igazgatási osztályvezetõ. Címe:
Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: (88) 424-866/146,
fax: (88) 425-484. E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

Sugár-egészségügyi Decentrumba
osztályvezetõi állás betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai
– neve: ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Inté-

zete
– címe: 3300 Eger, Klapka utca 11.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai
– a közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Észak-magyar-

országi Regionális Intézete,
– címe: 3300 Eger, Klapka u. 11.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: osztályvezetõ.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: az ÁNTSZ
Észak-magyarországi Regionális Intézetében mûködõ
Sugár-egészségügyi Decentrum osztályvezetõi feladatai-
nak ellátása.

Az állás a kihirdetéstõl számított 10. nap után tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell

felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sugárbiológia–sugáregészségtan szakorvosi képesí-

tés megszerzése.

Az állás elnyerésénél elõnyt jelent a radiológus vagy
onkológus sugárterápiás, vagy közegészségtan–járvány-
tan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakvizs-
ga, valamint egy idegen nyelv ismerete.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû kinevezés.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: ÁNTSZ Észak-magyarországi
Regionális Intézete, 3300 Eger, Klapka utca 11.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 10. napig.
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A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás utáni döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatás után
8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bodnár Judit, Miskolc, Meggyesalja u. 12. Telefon:
(46) 354-611.

Bénye–Káva Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. § alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratoknak meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

latának vállalása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Racskó Károly, Bénye község polgármes-

teréhez kell benyújtani. Cím: 2216 Bénye, Fõ út 74. Tele-

fon: (29) 434-171. A borítékon kérjük feltüntetni: „Kör-
jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden
pályázó írásos értesítést kap.

Bicske Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõ munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. §-a alapján lett meghirdetve.

Ellátandó feladatok: okmányirodai igazgatási feladatok.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– közgazdasági szakközépiskolai vagy középiskolai

végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. § alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent: OKJ szerinti nyilvántartási és okmány
ügyintézõi szakképesítés, közigazgatási, okmányirodai
gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó részletes, fény-

képes szakmai önéletrajzot, elérhetõséget,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvényben meghatározottak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat kedvezõ elbírálását köve-
tõen azonnal, három hónap próbaidõ kikötésével.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ köz-
zétételtõl számított 15. nap.

A pályázatot Molnár Julianna jegyzõnek címezve – Pol-
gármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Kossuth tér 14. – kell be-
nyújtani.

Érdeklõdni lehet: (22) 566-517-es telefonszámon.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja a

Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõ.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-

pon belül.
Az állás betölthetõ: a pályázat kedvezõ elbírálását köve-

tõen azonnal.
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Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
megüresedõ jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ feladata: Bõsárkány nagyközségben és a kör-
jegyzõségi társulási megállapodás alapján Maglóca és
Tárnokréti községekben az Ötv. szerinti jegyzõi feladatok
ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy kötelezett-
ségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,

– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett
szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat során elõnyt élvez az, aki rendelkezik:
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedéllyel, és saját

gépjármû használatának vállalása,
– számítógép-kezelõi ismeretekkel: legalább ECDL-

start fokozat igazolásával,
– anyakönyvi szakvizsgával,
– angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsgával

(okirattal igazolva),
– felsõfokú közgazdasági végzettséggel is.

A jegyzõ az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdése
alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok meghirdetéskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A nyertes pályázó kérésére önkormányzati bérlakást tu-
dunk biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát köve-
tõ elsõ képviselõ-testületi ülésen történik.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázatot Szalay Imre, Bõsárkány nagyközség pol-
gármesteréhez kell benyújtani. Cím: 9167 Bõsárkány,
Kossuth L. u. 1.

Érdeklõdni Szalay Imre polgármesternél lehet, telefon:
(96) 271-217.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Lakosságszolgálati Központ (Okmányiroda)

szervezeti egységhez
okmányügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilván-

tartási és okmány-ügyintézõi szakképesítés.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: okmányirodai igazgatási feladatok.
A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-

zat elnyerésének idõpontjától.
A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a

köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

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

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

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463, cím: 1024
Budapest, Mechwart liget 1.
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Budapest Fõváros XVII. Kerület
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet,
– hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenés napját követõ naptól számított
30. nap.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfe-
lelõ pályázók személyes meghallgatását követõen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31.
Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal

betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell ellátni. Az aljegyzõ vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított
– 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzatának egységes közszolgálati
szabályzata alapján kerül sor.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve, postai úton
kell eljuttatni, vagy a polgármesteri hivatal iktatójában
munkaidõben személyesen kell benyújtani. Cím: 1173
Budapest, Pesti út 165. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegy-
zõi pályázat”.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó kinevezése esetén a képviselõ-
testület hat hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Ebes Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
építésügyi hatósági ügyintézõ állás betöltésére

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

tõmérnöki vagy fõiskolai szintû településmérnöki vég-
zettség,

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás-

ban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhetik.

A megbízás idõtartama: határozott idejû (1 év).
A megbízás kezdõ idõpontja: 2008. január 28.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 12. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, „Építés-
ügyi hatósági ügyintézõi álláshelyre pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani Ebes Község Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalához (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Szabóné Karsai Mária megbízott jegyzõtõl az (52)
565-048-as telefonszámon.

Ebes Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
titkársági, testületi feladatkört ellátó

ügykezelõ állás betöltésére

Feladata: titkársági feladatok ellátása, testületi jegyzõ-
könyvek készítése.

Pályázati feltételek:
– közép- vagy felsõfokú végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– összeférhetetlenség hiánya,
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– gyors- és gépírói ismeretek,
– számítógépes gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jó kommuniká-
ciós készség, titkárnõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás-

ban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhetik.

A megbízás idõtartama: határozott idejû (1 év).
A megbízás kezdõ idõpontja: 2008. január 28.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 12. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, „Ügykeze-
lõ álláshelyre pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Ebes
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (4211
Ebes, Széchenyi tér 1.).

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Szabóné Karsai Mária megbízott jegyzõtõl az (52)
565-048-as telefonszámon.

Edelény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályáztató: Edelény Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Munkakör: jegyzõ.
A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról

szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1) bekezdése
alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és a 10. § alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább tízéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az országos

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

– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó:
– személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai elkép-

zelések vázolását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– tízéves városi jegyzõi munkakörben eltöltött köz-

igazgatási és vezetõi gyakorlat,
– középfokú német és angol nyelv ismerete (nyelvvizs-

ga-bizonyítvánnyal igazolt).

A munkakör betöltésének idõpontja: az elbírálást köve-
tõ hónap elsõ munkanapjától.

Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 90. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ 60 napon belül.

Edelény Város Önkormányzat jegyzõje ellátja Damak
Község Önkormányzata jegyzõi feladatait is.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot Molnár Oszkár, Edelény Város polgármes-
teréhez kell benyújtani, címe: 3780 Edelény, István király
útja 52., telefonszáma: (48) 524-100. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Fehérvárcsurgó község jegyzõje
pályázatot hirdet

a Fehérvárcsurgó Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

pénzügyi (költségvetési) elõadói munkakör
betöltésére

Az ellátandó feladatok különösen: költségvetés-terve-
zés, könyvvezetés, beszámolókészítés, döntések elõkészí-
tésében való közremûködés, illetve a hivatalban szükséges
egyéb pénzügyi feladatok ellátása. Tájékoztatásul közöl-
jük, hogy az önkormányzat a hivatalon kívül egyéb költ-
ségvetési szervet nem tart fenn.
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Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-

vényben (Ktv.) elõírt általános alkalmazási feltételek (ma-
gyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet),

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletben a pénzügyi igazgatási feladatok
ellátásához szükséges szakképesítések valamelyikének
megléte,

– mérlegképes könyvelõi szakképesítés, elõnyt jelent,
ha szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántar-
tásában,

– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-
használói szintû ismerete,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Bérezés a Ktv. alapján. Sikeres pályázat esetén a kine-
vezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próbaidõ kikö-
tésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, az
elbírálás után azonnal betölthetõ.

A pályázatokat zárt borítékban, Fehérvárcsurgó község
jegyzõjéhez (8052 Fehérvárcsurgó, Petõfi Sándor u. 22.)
lehet benyújtani, a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
nést követõ 15 napon belül.

A pályázatokat a benyújtásra nyitva álló határidõ leteltét
követõ 10 napon belül a jegyzõ bírálja el, aki fenntartja a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás kérhetõ Héder János jegyzõtõl a
(22) 578-006-os telefonszámon.

A Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki
Többcélú Kistérségi Társulás

pályázatot hirdet
munkaszervezet-vezetõi munkakör betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv
– neve: Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú

Kistérségi Társulás,
– címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/D,
– telefon: (76) 550-034,
– fax: (76) 550-035.

A pályázat benyújtásának címe: Felsõ-Kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 6090 Kun-
szentmiklós, Damjanich u. 17/D.

Meghirdetett munkahely: munkaszervezet-vezetõ.
Kinevezés idõtartama: határozatlan idejû.

Képesítési és egyéb feltételek:
– fõiskolai vagy egyetemi végzettség,
– büntetlen elõélet,
– két évnél több közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– államigazgatási fõiskola vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– önkormányzati területen szerzett tapasztalat,
– angol vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben, területfejlesztésben szerzett jár-

tasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai el-

képzeléseit.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján, vezetõi pótlék a mindenkori pótlék-
alap 250%-a.

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

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ társulási ülésen.

Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap
1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Aranyi
János elnök, telefon: (76) 539-006; mb. munkaszerve-
zet-vezetõ, telefon: (76) 550-034.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

a Hatósági osztály
osztályvezetõi feladatainak ellátása mellett

Az állás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekez-
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désének és 10. §-ának figyelembevételével lett meghir-
detve.

Közigazgatási szerv megnevezése: Polgármesteri Hiva-
tal, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

A kinevezés – hat hónapig terjedõ próbaidõ közbeikta-
tásával – határozatlan idõre szól, a munkakört teljes mun-
kaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló, a módosított 1992. évi XXIII. tv., a köztisztvise-
lõk juttatásaira vonatkozó helyi rendelet és a közszolgálati
szabályzat alapján történik.

Az aljegyzõ feladata: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ
által meghatározott feladatok ellátása, valamint Hajdúbö-
szörmény Város Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályá-
nak vezetése.

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

gatásszervezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés (a képviselõ-testület
közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is
kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított egy
éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a
szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítést megszerzi),

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratot

vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot.

Elõnyt jelent:
– elõzetesen beszerzett referencia,
– a város helyi ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivata-
los lapjában (Belügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl szá-
mított 30 napon belül lehet benyújtani Hajdúböszörmény
város jegyzõjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai
tér 1.). A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni:
„Aljegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõ kineve-
zésérõl – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-testület a
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elõzetes

értékelését követõen legkésõbb a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésén dönt,
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A munkakör betöltésének feltétele az 1992. évi XXIII.
tv. 22/A., 22/B. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.

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

Hegyhátszentjakab Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete,

Felsõjánosfa Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Szaknyér Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

A közigazgatási szerv megnevezése: Hegyhátszent-
jakab–Felsõjánosfa–Szaknyér Községek Körjegyzõsége.

A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
A vezetett szervezeti egység: Hegyhátszentjakab–Fel-

sõjánosfa–Szaknyér Községek Körjegyzõsége.
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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– 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.

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, Kránicz Ferenc polgár-
mesternek címezve, Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 39.
címre kell benyújtani a pályázati felhívás Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl számított 15. napig. A pá-
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lyázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
együttes testületi ülésen történik. A pályázók az elbírálást
követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak az ered-
ményrõl.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó tájékoztatás: a pályázatokról a képviselõ-tes-
tületek együttes ülésükön döntenek. A pályázat elnyerésé-
hez a képviselõ-testületek minõsített többséggel hozott,
egybehangzó döntése szükséges. Az elbírálás során elõnyt
jelent a többéves közigazgatási vezetõi gyakorlat.

Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
nem kerül sor.

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, három hónapos
próbaidõ kikötésével.

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

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

vele(k) vagy annak (azoknak) másolata(i) (fõiskola/egye-
tem, szakvizsga/OKV-mentesítés stb.).

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Kránicz Ferenc polgármestertõl. Cím: 9934, Hegyhát-
szentjakab, Kossuth u. 39. Telefon/fax: (94) 526-004, illet-
ve 06 (30) 392-8529.

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építéshatósági ügyek dön-
tésre való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántartá-
sok vezetése, jelentések készítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (épí-

tõmérnöki) szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki/fõis-
kolai szintû településmérnöki szakképzettség,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– szakmai közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
tv. szabályai szerint.

Lakást tud az önkormányzat biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlöny megjelenésétõl

számított 20. nap.
A pályázatot Jászapáti Város Önkormányzatának jegy-

zõjéhez kell benyújtani (Andrási Lászlóné, 5130 Jászapáti,
Velemi E. út 2.).

Érdeklõdni lehet telefonon: (57) 441-024, 540-100/115-ös
mellék.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-
pon belül.

Az álláshely betölthetõ a pályázat kedvezõ elbírálását
követõen azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató hat
hónapos próbaidõt köt ki.

Jászberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
határozatlan idejû

gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ ál-

tal hitelesített másolatát.

Ellátandó feladat meghatározása: jegyzõi hatáskörû
gyámügyi ügyintézõi feladat.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
15. napig történõ beérkezése.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez
kötött.

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal, hat hónap próbaidõ kikötéssel.

A pályázatot Jászberény város jegyzõjéhez (5100 Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani.

A pályázatról bõvebb információ kérhetõ: Szilágyi
Lászlóné humánpolitikai ügyintézõtõl, tel.: (57) 505-702.

Jászberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
egy fõ – megüresedõ – általános igazgatási

és okmányirodai ügyintézõi állás
határozatlan idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

vagy államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszerve-
zõi képesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: közigazgatásban szerzett szakmai gya-
korlat, a közigazgatási szakvizsga megléte, valamint szá-
mítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles máso-

latát.

Ellátandó munkakör: lakásügy és birtokvédelem.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételhez kötött.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, Jászbe-

rény.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, valamint Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata alapján.

Az álláshely betölthetõ: 2008. február 1-jétõl 6 hónap
próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. napig történõ be-
érkezés.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.

A pályázatot Jászberény város jegyzõjéhez (5100 Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani.

A pályázat Jászberény város honlapján is megtekinthetõ
(www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bõvebb információ kérhetõ Szilágyi
Lászlóné humánpolitikai ügyintézõtõl, tel.: (57) 505-702.

Kisbér város jegyzõje
pályázatot hirdet

intézményi referens munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok:
– az önkormányzat oktatási, mûvelõdési, szociális és

egészségügyi intézményeinek fenntartásával kapcsolatos
szakmai döntés-elõkészítési feladatok, az intézmények
mûködésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,

– oktatási, ifjúsági és sportfeladatok ellátása,
– önkormányzati rendezvények szervezése,
– nemzetközi kapcsolatok szervezése,
– a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

ügyek, polgári védelmi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/15. pontjában megjelölt képesítési követelmény,
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) meghatározott általános alkalmazási feltételek-
nek is (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntet-
len elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazol-
nia kell,

– a munkakör betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában
meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség telje-
sítése,

– közigazgatásban eltöltött gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a szakmai tevékenysé-
get bemutató részletes önéletrajzot.

A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratot vagy annak

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv., valamint a helyi
rendeletben meghatározottak szerint.
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A pályázatokat 2008. február 1-jéig lehet benyújtani
Kisbér város jegyzõjéhez (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.),
zárt borítékban „Intézményi referens pályázat” jeligével
ellátva.

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

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül Kisbér város jegyzõje dönt.

A munkakör a pályázatok elbírálását és a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítését követõen betölthetõ.

Kiskunlacháza nagyközség és Áporka község
körjegyzõje

pályázatot hirdet
oktatási és kulturális referensi munkakör betöltésére

a Kiskunlacházi Körjegyzõségi Hivatalba

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

17. §-a alapján pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
felsõfokú iskolai végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását),
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdése szerint közremûkö-
dés a fenntartói irányítással összefüggõ döntés-elõkészítõ
munkában, kapcsolattartás az oktatási és közmûvelõdési
intézményekkel.

A kinevezés határozatlan idõre szól, három hónapos
próbaidõ kikötésével.

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

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

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Kiskunlacháza nagyközség és Áporka

község körjegyzõjéhez kell benyújtani, címe: 2340 Kis-
kunlacháza, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Szarvák-
né dr. Garai Ágnes körjegyzõ, telefon: (24) 519-830.

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát
fenntartja.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

kommunális és környezetvédelmi referens
munkakör betöltésére

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

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
= egyetemi szintû biológus (ökológus), geológus,

geográfus, meteorológus, környezetmérnök vagy
közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû vegyész-
mérnök, építészmérnök, biomérnök, környezet-
mérnök, mérnök-fizikus vagy agár-felsõoktatás-
ban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû tele-
pülésmérnök szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai végzettség és szakirányú (szakosító) tovább-
képzésben szerzett környezetvédelmi vagy termé-
szetvédelmi szakmérnök szakképzettség, vagy

= egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnö-
ki, építõmérnöki (vízellátási, csatornázási, vízépí-
tõ) szakképzettség; fõiskolai szintû környezetgaz-
dálkodási agrármérnök vagy meliorációs mérnök-
szakképzettség, vagy

= egyetemi szintû közgazdász, jogász, szakképzett-
ség, egyetemi vagy fõiskolai agrár- (ezen belül er-
dõmérnök, kertészmérnök) felsõoktatásban szer-
zett szakképzettség.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati és jegyzõi fel-
adat- és hatáskörbe tartozó környezetvédelmi, kommuná-
lis, vízügyi közlekedési feladatok ellátása, ellátásának ko-
ordinálása. Felelõs az ezzel kapcsolatos szakmai koncep-
ciók, tervek elõkészítéséért, megvalósításuk megszervezé-
séért, aktualizálásukért. Az ágazati feladatokat illetõen
közremûködik a pénzügyi tervezésben, az egyes elõirány-
zatok kimunkálásában.

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. rende-
let a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének és
egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. február 1.
napjától, határozatlan idõre.

Próbaidõ idõtartama: hat hónap.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést követõ 10. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200
Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.

A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a pol-
gármester egyetértése szükséges.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Lõrinci Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Lõrinci Város Önkormányzata

jegyzõi állásának betöltésére

A munkakör 2008. március 1. napjával betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.

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

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább három éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább két év közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– önkormányzati pénzügyi, gazdasági területen szer-

zett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elvárások: a polgármesteri hivatal apparátusának ma-
gas színvonalú irányítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázat benyújtásának címzettje: Víg Zoltán polgár-

mester, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala, 3021 Lõ-
rinci, Szabadság tér 26.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-tes-
tületi 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.

Magyarpolány és Kislõd
Községi Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi fõiskolai vég-
zettség,

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

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

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

A kinevezésben a képviselõ-testületek hat hónap próba-
idõt kötnek ki.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben
való megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát
követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülésen
kerül sor.

A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõen értesítést kapnak.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ,
teljes munkaidõben.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Ma-
gyarpolány Község Önkormányzatának polgármestere,
Polt Rita, 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 6.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Polt
Rita polgármestertõl a 06 (88) 503-820-as telefonszámon
kérhetõ, munkaidõben.
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Mezõberény város jegyzõje
pályázatot hirdet

titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, három hónap próbaidõ kikötésével.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

egyetemen szerzett jogász szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– a képviselõ-testület és bizottságai elé kerülõ elõter-

jesztések készítése, koordinálása,
– a képviselõ-testület üléseinek elkészítésével kapcso-

latos feladatok ellátása,
– választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel

kapcsolatos elõkészítõ, szervezési, lebonyolítási feladatok,
– a polgármester és a jegyzõ által meghatározott feladat

elõkészítése, végrehajtása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közszolgálati sza-
bályzat rendelkezése alapján.

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

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 5 napon belül, az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Jelentkezések benyújtása: személyesen vagy postai
úton, Mezõberény város jegyzõjének címezve, 5650 Me-
zõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Varga Józsefné aljegyzõtõl a (66) 515-515-ös telefon-
számon.

Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

önkormányzati referensi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: egyetemi vagy fõiskolai
szintû programtervezõ matematikus, informatikatanár,
számítástechnikai tanár, programozó matematikus, egye-
temi és fõiskolai szintû végzettség és ügyvitelszervezõ,
programtervezõ, számítógép-programozó, rendszerszer-
vezõ információrendszer-programozó felsõfokú szakké-
pesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése: az önkormányzat
honlapjának szerkesztése, aktualizálása az elektronikus
ügyintézéshez szükséges megfeleltetésre, választási, nép-
szavazási feladatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

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

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 15 napon belül.

A kinevezés határozatlan idõre szól, három hónapos
próbaidõ kikötésével.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-
mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Önkormányzati referens” jelige fel-
tüntetésével kell beküldeni.
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Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

a városi gyámhivatalban
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: jogász szakképzettség, fõ-
iskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szak-
képzettség,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

Ellátandó feladatok: ellátja Mezõtúr város és illetékes-
ségi területéhez tartozó települések, Mesterszállás, Mezõ-
hék, Kétpó közigazgatási területén a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 26.) Korm. rendelet 4–12. §-aiban, vala-
mint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a városi
gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

Elõnyt jelent:
– jogász szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

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

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, három hónapos

próbaidõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Gyámügyi ügyintézõ” jelige feltünte-
tésével kell beküldeni.

Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pályázatíró, közbeszerzési referens munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy közgaz-

dasági felsõoktatásban szerzett képesítés, fõiskolai szintû
igazgatásszervezési szakképzettség és pályázatírói képesí-
tés, közbeszerzési referensképesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– legalább két év pályázatírói vagy közbeszerzési bo-
nyolítói gyakorlatferenciák.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– európai uniós pályázatkészítési ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése: az önkormányzat
beruházási és egyéb pályázatainak elõkészítése, pályáza-
tok megírása, felügyelete, benyújtása. Folyamatosan fel-
kutatja az önkormányzat pályázati lehetõségeket, ellátja az
elõkészítésével kapcsolatos szakmai feladatokat.

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

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

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Pályázatíró, közbeszerzési referens”
jelige feltüntetésével kell beküldeni.
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Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

beruházási ügyintézõ munkakör betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: egyetemi vagy fõiskolai
szintû építészmérnök, építõmérnök, mûemléki szakmér-
nök vagy egyéb mûszaki szakképzettség és a beruházások
szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai
áttekintésével összefüggõ szakképesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– legalább három év beruházási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– közbeszerzési referensi szakképzés,
– mûszaki ellenõri szakképesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése: az önkormányzat
mély- és magasépítési terveinek, beruházásainak szakmai
elõkészítése, felügyelete, közbeszerzési eljárások elõké-
szítése, bonyolítása.

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

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

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Beruházási ügyintézõ” jelige feltünte-
tésével kell beküldeni.

Mogyoród nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy építész-
technikusi középfokú szintû végzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik,

– minimum egyéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az építéshatósá-
gi területen szerzett gyakorlat és a nyelvtudás. A pályáza-
tokat Mogyoród nagyközség jegyzõjéhez (2146 Mogyo-
ród, Dózsa György út 40.) „Mûszaki ügyintézõ” megjegy-
zéssel kell benyújtani a Belügyi Közlönyben történt felhí-
vás megjelenésétõl számított 15 napon belül. A pályázat-
hoz csatolni kell szakmai önéletrajzot és a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pervainé
Hangodi Ágnes jegyzõnél a 06 (28) 540-716 telefonszá-
mon. Bérezés a köztisztviselõi törvény figyelembevételé-
vel, megegyezés szerint. Az állás betölthetõ 2008. január
15-tõl.

Monor város jegyzõje
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

92/B. § (1) bekezdés alapján a könyvvizsgálattal, a költ-
ségvetési beszámoló felülvizsgálatával a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegy-
zékben szereplõ „költségvetési” minõsítésû könyvvizsgá-
lói végzettség,

– a költségvetésben eltöltött legalább hároméves szak-
mai gyakorlat,

– számítástechnikai ismeretek.

Összeférhetetlenség: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 92/B. § (2) bekezdés alapján nem lehet
könyvvizsgáló a helyi önkormányzat polgármestere, kép-
viselõ-testületének tagja, költségvetési szervének dolgo-
zója és ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]
e minõsége fennállása alatt, illetve annak megszûnésétõl
számított három évig.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– tárgyévi tevékenységre vonatkozó felelõsségbiztosí-

tási kötvénye másolatát,
– könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervének, munka-

programjának ismertetését,
– szakmai referenciák megjelölését.

Elvégzendõ alapfeladatok a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 92/C. §-a alapján az önkormány-
zat és részben önállóan gazdálkodó intézményei vonatko-
zásában: az önkormányzat befektetett eszközeinek, kész-
letállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kö-
telezettségeinek, pénzmaradványának vizsgálata. A költ-
ségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata
abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaz-
nak-e, megfelelnek-e a jogszabályi elõírásoknak, továbbá
elemzi a pénzügyi helyzetet, különösen az adósságot ke-
letkeztetõ kötelezettségvállalások tekintetében.

A pályázathoz csatolandó:
– önéletrajz,
– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatok elbírálása során a kiíró az eredménytelen-
né nyilvánítás jogát fenntartja.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezést követõ
soros képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban az alábbi címre kérjük be-
nyújtani: Monor város polgármestere, Pogácsás Tibor,
2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80. A borítékra kérjük rá-
írni: „Könyvvizsgálói pályázat” jeligét.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás kérhetõ
a 06 (29) 412-215-ös telefonon.

Nógrádsáp és Legénd községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

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

A köztisztviselõi kinevezés hat hónap próbaidõvel hatá-
rozatlan idõre szól.

Ellátandó munkakör: önkormányzati gazdálkodás, köny-
velés.

Bérezés a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálása: a határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatot Nógrádsáp és Legénd községek körjegy-

zõje részére (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.) kell be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a körjegy-
zõnél személyesen, illetve telefonon: (35) 380-931, (35)
530-014.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Városfejlesztési Iroda

mûszaki ellenõr munkakör betöltésére

A mûszaki ellenõri beosztás feladatai: a helyi közutak
kezelésének, útkategóriába sorolásának és az útüzemelte-
tések folyamatos ellenõrzése és a teljesítések rendszeres
igazolása.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/5. pontjában meg-
jelölt felsõfokú állami iskolai végzettség valamelyikének a
megléte,

– legalább öt év szakmai gyakorlat.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.

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

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

A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató, a pol-
gármester egyetértésével bírálja el.

A megbízás kezdete: 2008. február 1. A megbízás hatá-
rozatlan idõre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,

1. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 47



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

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi csoportjához (4400 Nyíregy-
háza, Kossuth tér 1. „A” ép. I. em. 130.) kell benyújtani.

Ormosbánya–Rudolftelep körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai és közgazdasági szakképzettség, vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképzettség, mérlegképes könyvelõ-állam-
háztartási szak és

– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél töltött legalább egyéves szak-

mai gyakorlat.

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

Ellátandó feladatok: pénzügyi-gazdálkodási feladatok.
Munkavégzés helye: Rudolftelep, József Attila utca 1.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény szerint.
Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idejû, hat hónap próbaidõ ki-

kötéssel.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a pályázati határidõ leteltét köve-

tõen azonnal.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Veres

Sándor mb. körjegyzõ, 3743 Ormosbánya, Petõfi tér 1.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Ügyosztályán

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: iparûzési adóval, adó- és érték-
bizonyítvány kiállításával és adóellenõrzéssel kapcsolatos
tevékenység.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban szer-

zett szakképzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Elõnyt jelent:
– pénzügyi, gazdasági, számviteli felsõfokú végzett-

ség,
– közigazgatási gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.

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

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat
alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõrelátható-
lag 2008. február 1. napjától – betölthetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 15 napon belül lehet benyújtani Ózd város
jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

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

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

További felvilágosítást Kormos Zoltánné adócsoport-
vezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-123.
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Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Ügyosztályán

építésügyi-igazgatási ügyintézõ munkakör
betöltésére

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

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

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

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

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

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat
alapján történik.

A városban történõ letelepedéshez lakást biztosítunk.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-

hetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-

néstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani Ózd város
jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

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

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

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

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztályára
oktatási ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai pedagógus végzettség,
– oktatási intézménynél szerzett legalább kétéves szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– a szakképzés szervezésében szerzett szakmai tapasz-

talat,
– az idegen nyelv ismerete.

Az oktatási ügyintézõ elsõdleges feladata:
Közremûködik az önkormányzati oktatási, nevelési in-

tézmények létesítésével, fenntartásával, megszüntetésé-
vel, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, ne-
vének megállapításával kapcsolatos bizottsági és közgyû-
lési döntések elõkészítésében, az erre irányuló testületi
elõterjesztések elkészítésében, a tervezett módosításnak az
intézmény dolgozói közösségével történõ megvitatásában
és az oktatási intézmények szolgáltatásait igénybe vevõk
képviselõinek meghallgatásában.

Ellátja az önkormányzat által fenntartott oktatási, neve-
lési intézmények fenntartói feladatok gyakorlásából faka-
dó feladatokat, segíti tevékenységük összehangolását (tan-
tárgyfelosztás, beiskolázás, pályázatok összehangolása).
Ellátja a szakképzés szervezésével, koordinálásával össze-
függõ, valamint az érettségikkel kapcsolatos szervezési
feladatokat.

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

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltét követõ 10. nap.

A kinevezés kezdete 2008. február 1. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól.

A pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal címzetes fõjegyzõjéhez (7621 Pécs, Széchenyi
tér 1.) kell benyújtani.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

pályázatot hirdet
növényvédelmi felügyelõi állás betöltésére

A növényvédelmi felügyelõ feladata:
A 2000. évi XXXV. törvény 54. § alapján ellenõrzi a

megadott szakterületen a növényvédelmi tevékenységet,
részt vesz az export-import vizsgálatokban, parlagfû-men-
tesítésben, agrárkörnyezet-gazdálkodási ellenõrzésekben.
Részt vesz a határellenõrzésekben, laborvizsgálatokban,
elõrejelzésben, határozatok, engedélyek kiadásában.

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

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– nyelvismeret.

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

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-

tudást tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági er-

kölcsi bizonyítványt.

A pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A pályázatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szakigazgatási Hivatal növény- és talajvédelmi igazgató-
jának címére 2008. január 15-ig kell benyújtani a követ-
kezõ címre: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. A borítékra
kérjük ráírni: „Növényvédelmi felügyelõi pályázat”.

A pályázatok elbírálására 2008. január 28-tól február
4-ig kerül sor.

Az elbírálást követõen 8 napon belül a pályázat eredmé-
nyérõl a pályázók értesítést kapnak.

Az eredménytelenül pályázók az értesítéssel egyidejû-
leg a teljes pályázati anyagot visszakapják.

Az állás betöltésének idõpontja: 2008. február 18.

Szorgalmatos Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– összeférhetetlenség hiánya.

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

Benyújtás helye: Takács Pálné polgármester, 4441
Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A, telefon: (42) 520-034.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajz,
– elõírt képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai tapasz-

talatok és elképzelések ismertetése,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

vagy annak megkérést igazoló dokumentum.

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

A pályázat elbírálásának ideje: a képviselõ-testület leg-
késõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ leg-
közelebbi ülésén dönt.

Értesítés a döntésrõl írásban történik. Az állás betöltésé-
nek idõpontja: a pályázat elbírálását követõen az állás be-
tölthetõ.

Szalaszend Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
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– a pályázat elbírálása során elõnyt élvez, aki legalább
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és

vezetõi elképzeléseket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
30 napon belül.

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

Az állás 2008. február 1-jével betölthetõ.
A pályázatot Szalaszend község polgármesteréhez kell

benyújtani. Cím: Szalaszend Község Polgármesteri Hiva-
tala, 3863 Szalaszend, Jókai u. 37. Tel.: (46) 570-211.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
projektszervezõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– pályázatokkal kapcsolatos mindennemû adminisztrá-

ció intézése a projektiroda-vezetõ irányításával,
– részt vesz a projekt szakmai elõkészítésében,
– pályázatfigyelés.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi szintû nemzetközi kapcsolatok szakértõ

szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintû jogász,
bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsõoktatásban
szerzett szakképzettség; mûszaki felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagó-
gus-szakképzettség; fõiskolai szintû gazdaságdiplomácia
és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció,
külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körû minõ-
ségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség;
katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézmény-
ben) egyetemi szintû biztonság- és védelmi politikai

szakon, illetve azzal egyenértékû egyetemi szintû szakon
szerzett szakképzettség, és legalább középfokú angol.

Elõnyt jelent:
– legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– közbeszerzési ismeretek.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzata alapján történik.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 5 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat projektszervezõi munkakörre” feltünte-
tésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Kaló
Éva irodavezetõtõl kérhetõ a (24) 505-530-as telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
projektiroda-vezetõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– az újonnan létrehozott projektiroda vezetése,
– összehangolja a pályázatok elõkészítését, valamint a

külsõ pályázatírók, projektmenedzserek munkáját,
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– gondoskodik a pályázati határidõk betartásáról, a pá-
lyázatok nyilvántartásáról,

– a hivatalon belül a pályázatokkal kapcsolatos opera-
tív egyeztetések bonyolításáért,

– elõkészíti a projekt gazdasági és koncepcionális tervét,
– tárgyalásokon való részvétel, szerzõdések elõkészítése,
– együttmûködik a tervezés és a költségvetés kialakí-

tásában, felelõs a finanszírozás tervezéséért, a források
összehangolásáért.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi szintû nemzetközi kapcsolatok szakértõ

szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintû jogász,
bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsõoktatásban
szerzett szakképzettség; mûszaki felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagó-
gus-szakképzettség; fõiskolai szintû pedagógus-szakkép-
zettség, fõiskolai szintû gazdaságdiplomácia és nemzetkö-
zi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasá-
gi, nemzetközi marketing és teljes körû minõségirányítási
szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsõ-
oktatási intézményben (jogelõd intézményben) egyetemi
szintû biztonság- és védelmi politikai szakon, illetve azzal
egyenértékû egyetemi szintû szakon szerzett szakképzett-
ség, és legalább középfokú angol,

– projektmenedzsment területen szerzett minimum öt-
éves szakmai gyakorlat,

– minimum két év vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzata alapján történik.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 5 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakor-
lója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat projektiroda-vezetõi munkakörre”
feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
L. u. 2.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Kaló
Éva irodavezetõtõl kérhetõ a (24) 505-530-as telefon-
számon.

Tarnazsadány és Tarnabod Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése alapján tölthetõ be.

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

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves, közigazgatási szervnél szerzett ve-

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

törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatainak ellátása.

Munkavégzés helye: Tarnazsadány és Tarnabod közsé-
gek önkormányzata.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Szolgálati la-
kást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap 16.00 óra.

A pályázatot Tarnazsadány és Tarnabod községek pol-
gármesterei címére (Dobi István és Petõ Zoltán, 3283 Tar-
nazsadány, Kossuth út 17.) lehet benyújtani. A pályázatot
zárt borítékban, „Körjegyzõ” jeligével, ajánlott külde-
ményként kell megküldeni.

További információ és pályázati információs anyag kér-
hetõ Dobi István, Tarnazsadány község polgármesterétõl,
tel.: (36) 479-997, és Petõ Zoltán, Tarnabod község pol-
gármesterétõl, tel.: (36) 497-997.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor.

Az állás a pályázat elbírálását követõen 2008. március
1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül
Tarnazsadány és Tarnabod községek polgármesterei írás-
ban értesítik a pályázókat.

Végegyháza Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõi állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza ed-

digi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

vagy munkáltatói igazolást a jelenleg is fennálló közszol-
gálati jogviszonyról,

– elõírt képesítésekrõl szóló oklevél, okirat másolatát,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzelések leírását.

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

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

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

A kinevezés három hónapos próbaidõ kikötésével, hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. elõírá-
sai alapján történik.

Az állás betölthetõ: a kinevezést követõen.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Végegyháza község polgár-
mesterének (5811 Végegyháza, Széchenyi út 2. címre) be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
Varchó István polgármester, telefon: (68) 381-940.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet
a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak

Többcélú Társulása Munkaszervezete
magasabb vezetõi állás elnyerésére

A pályázó feladata:
– a szervezet irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a tanács döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,
– a munkaszervezet képviselete,
– a Tanács feladat- és hatáskörébe tartozó államigazga-

tási feladatok ellátása,
– Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Több-

célú Társulása Munkaszervezete alaptevékenységeinek
irányítása és ellátása.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi szintû) jogi, köz-

gazdasági vagy államigazgatási végzettség,
– minimum öt év gyakorlat közigazgatási területen,
– minimum két év vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– helyben lakás a bátonyterenyei kistérség közigazga-

tási területén értelmezve,
– jó kommunikációs és szervezõkészség,
– idegen nyelvek ismerete,
– gépjármû-vezetõi engedély.
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A vezetõi megbízás kezdete: a pályázat elbírálását kö-
vetõ hónap 1. napja.

A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján, megegyezés szerint.

– A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló dokumentumok má-

solatait,
– egyéb végzettségeket igazoló dokumentumokat,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai programot, amely tartalmazza a munkaszer-

vezet mûködtetésével kapcsolatos elképzeléseit,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásának részt
vevõ személyek megismerhetik (1 példány).

A társulásban ellátott feladatokról, a munkaszervezet
létszámáról, feladatairól felvilágosítás kérhetõ Lavajné
Dóka Éva elnöktõl, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.,
telefon: (32) 353-580.

A pályázatot lezárt borítékban, „Munkaszervezet-veze-
tõi pályázat” felirattal kell eljuttatni személyesen vagy
postai úton Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa elnökéhez, 3070 Bátonytere-
nye, Városház út 2.

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

Bogyiszló község jegyzõje
pályázatot hirdet

titkársági ügyintézõi állás betöltésére

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

Ellátandó munkakör:
– titkársági feladatok,
– ügyiratkezelés,
– népesség-nyilvántartási feladatok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5. munkanap.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Eredményes pályázat esetén az állás azonnal betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban, Bogyiszló Község Polgár-

mesteri Hivatala jegyzõjéhez kell benyújtani, 7132
Bogyiszló, Kossuth u. 28.

Délegyháza Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– településüzemeltetés,
– birtokvédelem,
– ingatlanvagyon-kataszter kezelése,
– ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos

feladatok,
– telephely-engedélyezés,
– településrendezési tervvel kapcsolatos ügyintézés,
– üdülõkkel, üdülõterülettel kapcsolatos feladatok,
– az önkormányzat valamennyi objektuma idõszakos

mûszaki felülvizsgálata.

A munkakör betöltésének feltételei:
– egyetemi szintû jogász szakképzettség; egyetemi

vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy közgazdasági, agrár-
(ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépí-
tész) felsõoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök
szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szak-
képzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképe-
sítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

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

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

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15 napon belül.

Az állás 2008. február 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat Délegyháza község személyzeti ügyin-

tézõjéhez kell benyújtani, zárt borítékban. Cím: Délegy-
háza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád
u. 8. A borítékra kérjük ráírni: „Mûszaki ügyintézõi pályá-
zat”.

További információt kérni az alábbi telefonszámon le-
het: 06 (24) 212-057.

Délegyháza Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól.

Az ellátandó feladatok:
– helyettesíti a jegyzõt annak távolléte esetén,
– testületi tevékenység elõkészítése, szervezése, törvé-

nyességi felügyelete,
– hatósági ügyek területén irányítás.

A munkakör betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

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

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

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

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 10. nap.

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

Az állás 2008. január 15-tõl tölthetõ be.
A pályázatokat Délegyháza község személyzeti ügyin-

tézõjéhez kell benyújtani zárt borítékban. Cím: Délegy-
háza Község Polgármesteri Hivatal, 2337 Délegyháza,
Árpád u. 8. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályá-
zat”.

További információt kérni az alábbi telefonszámon le-
het: 06 (24) 212-057.

Dombrád Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

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

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

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szak-

mai elképzeléseit,
– szakmai referenciát,
– a pályázati feltételnek történõ megfelelésre vonat-

kozó igazolást.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a kinevezést köve-
tõen azonnal betölthetõ. Igény esetén szolgálati lakás kü-
lön megállapodás alapján.
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A pályázatot a pályázati felhívásnak a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenését követõ 30 napon belül lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal jegyzõjénél: dr. Tesch-
mayer Gábor, 4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. A postai úton
megküldött pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályá-
zat”.

A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidõ
leteltét követõen az aljegyzõ személyére a jegyzõ tesz ja-
vaslatot. A jegyzõ javaslatáról a képviselõ-testület a soron
következõ ülésén dönt.

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
pályázatot hirdet

roma-referens munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai: Észak-alföldi Regio-
nális Munkaügyi Központ, 4400 Nyíregyháza, Egyház
u. 13–15.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai: a közigazgatási szerv neve:
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, címe: 4400
Nyíregyháza, Egyház u. 13–15.

Feladatkör/munkakör megnevezése: roma-referens.
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a romák társadal-

mi integrációjának elõsegítése. Kapcsolattartás, partneri
együttmûködés a települési önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel.

A munkavégzés helye: Nyíregyháza.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolni kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– iskolai végzettség szintje: egyetemi, fõiskolai vég-
zettség, amely megfelel a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
3. sz. melléklet 43. pontjában megjelölt képesítési elõírá-
soknak.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegennyelv-tudás,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– közigazgatási gyakorlat.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével.

Munkaidõ-beosztás: hétfõ–csütörtök 7.30–16.00-ig,
péntek 7.30–13.30 óráig.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi),
– iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítvá-

nyokat másolatban,
– 1 db fényképet.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot postai úton kell a követ-
kezõ címre benyújtani: Észak-alföldi Regionális Munka-
ügyi Központ, 4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13–15. A bo-
rítékra kérjük ráírni: „Roma-referensi pályázat”.

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

Az állás betöltésének várható idõpontja: legkorábban az
elbírálást követõ hónap elsõ napján.

A pályázat elbírálásának határideje: a bizottsági döntés
után nyolc nappal. A pályázat eredményérõl az elbírálás-
tól számított nyolc napon belül minden pályázó értesítést
kap.

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

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
Sütõ Franciska humánpolitikai osztályvezetõtõl az
(52) 513-008-as telefonszámon.

Fadd Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Betöltendõ munkakör: mûszaki ügyintézõ.
Az ellátandó feladat: településfejlesztési és -rendezési,

településüzemeltetési feladatok, valamint építésügyi nyil-
vántartások vezetése és egyéb építésügyi feladatok, kör-
nyezetvédelmi igazgatási feladatok, közlekedési és víz-
ügyi igazgatási feladatok.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magasépítési szakon szerzett technikusi vagy szak-

középiskolai szakképesítés, vagy
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– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építõ-
anyag-ipari technikus, épületgépész technikus, települési
környezetvédelmi technikus, vízügyi technikus,

– saját gépkocsi és B kategóriás jogosítvány.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései és a Köz-
szolgálati szabályzat alapján biztosított.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot
3 példányban Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala jegyzõje részére kell benyújtani:
Herczig Gáborné, 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. A zárt borí-
tékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki ügyintézõi munka-
kör betöltésére”.

A pályázat beküldésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 10. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

A pályázatról a benyújtásra elõírt határidõn belül a
jegyzõ dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okira-

tok hiteles másolatait,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.

Értesítés a döntésrõl írásban történik.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Herczig

Gáborné jegyzõnél a (74) 447-998-as telefonszámon.

Halásztelek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására,

határozatlan idõre

Pályázati feltételek:
Azok a könyvvizsgálók pályázhatnak, akik megfelelnek

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
92/B. §-ában foglalt feltételeknek.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– éves munkaprogram-tervezet a könyvvizsgálói fel-

adatok ellátására, a választott könyvvizsgálói módszerek
ismertetése,

– a pályázó által a szolgáltatásért elvárt ellenérték (dí-
jazás összege) a megbízás idõtartamára évenként megad-
va, vagy a megbízás kezdõ évének díja és az évenkénti
esetleges díjkövetés díja.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát, gaz-

dasági társaság esetén a szervezet bemutatását, a könyv-
vizsgálói tevékenységet ténylegesen végzõ személy meg-
jelölését és szakmai tevékenységének részletes ismerte-
tését,

– a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumen-
tum(ok) hiteles másolatát,

– esetleges – elsõsorban önkormányzatoktól kapott –
referenciákat,

– nyilatkozatot arról, hogy az 1990. évi LXV. tv.
92/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak elõírt kizáró ok
nem áll fenn,

– megbízásiszerzõdés-tervezetet.

Fõbb feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 92/A.–D. §-aiban, valamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában foglaltak.

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

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

A pályázat elbírálása során a kiíró az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük
benyújtani: Halásztelek Nagyközség Polgármesteri Hiva-
tala, 2314 Halásztelek, Posta köz 1. A borítékra kérjük rá-
írni: „Könyvvizsgálói pályázat”.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 517-270-es telefonszámon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
belsõ ellenõr állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ának meg-

felelõ iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
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Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szakirányú felada-
tok ellátása, az önkormányzat és intézményei elõírásszerû
mûködésének folyamatos ellenõrzése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 15. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

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

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
I. emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Ivánc Község Önkormányzata,
Felsõmarác Község Önkormányzata

és Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget tanúsító hitelesített okiratmáso-

latot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseket.

A körjegyzõ feladata: a körjegyzõség vezetése, vala-
mint a jogszabályokban számára meghatározott feladatok
ellátása.

A körjegyzõ illetményének megállapítása a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel-
kezései alapján történik.

A kinevezés kezdõ idõpontja: a pályázat elbírálását kö-
vetõen azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 3 hónap.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázatokat Gyarmati Tibornéhoz, Ivánc Község
Önkormányzata polgármesteréhez (9931 Ivánc, Kossuth
u. 119.) kell benyújtani. A zárt borítékra kérjük ráírni:
„Körjegyzõi pályázat”.

A pályázatok elbírálásáról Ivánc Község Önkormány-
zata, Felsõmarác Község Önkormányzata és Hegyhát-
szentmárton Község Önkormányzata dönt a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ 30 napon belüli elsõ együttes ülés
keretében.

Királyhegyes és Kövegy Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

közösen pályázatot hirdetnek
határozott idõre, elõreláthatóan

legfeljebb 2009. június 30. napjáig,
a kinevezett körjegyzõ tartós távollétének idejére,

körjegyzõi állás betöltésére

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

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett ké-
pesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (illetve az alóli
mentesítés),

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

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot.

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

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

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

Az állás az elbírálást követõen 2008. február 18. napjá-
tól tölthetõ be.
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A pályázatot Királyhegyes község polgármesteréhez
kell benyújtani, zárt borítékban. Cím: 6911 Királyhegyes,
Jókai u. 38. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

További információ a 06 (62) 287-945-ös telefon-
számon kérhetõ.

Kölesd, Kistormás és Kajdacs Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
körjegyzõi állás betöltésére

A körjegyzõ feladata: Kölesd, Kistormás és Kajdacs
községekben a mindenkor hatályos körjegyzõi hatáskörbe
tartozó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az OKV el-

nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgáról szóló okirat

másolatát,
– részletes, a szakmai életutat is bemutató önéletrajzot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyi önkormányzatnál eltöltött gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A kinevezés határozatlan idõre szól, új közszolgálati
jogviszony létesítése esetén 6 hónapos próbaidõvel. Az
illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. szabá-
lyai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap 14.00 óra.

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

Az állás betölthetõ: 2008. március 1. napjától.
Szolgálati lakás nem biztosított.
A pályázat benyújtásának címe: Kölesd község polgár-

mestere, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Érdeklõdni lehet a (74) 436-028-as telefonszámon

Berényi István polgármesternél.

Kölked 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 kiállított mentesítés igazolása,

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

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

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint.
Az állás betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

séggel jár.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázatot Kölked község polgármesteréhez kell be-
nyújtani a következõ címen: Polgármesteri Hivatal, 7717
Kölked, II. Lajos u. 12.

Az álláshely 2008. március 1-jétõl tölthetõ be.
A jegyzõi álláshely betöltésére kiírt pályázatot a képvi-

selõ-testület a határidõ lejárta utáni következõ ülésén tár-
gyalja, és személyes meghallgatást követõen dönt.

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

További felvilágosítás kérhetõ: Martényi János pol-
gármestertõl vagy dr. Mandik Enikõ jegyzõtõl a (69)
384-181-es telefonszámon.

Kistarcsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
városi fõépítészi feladatkör betöltésére

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
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Megbízás alapján betöltendõ munkakör: városi fõépí-
tész, határozatlan idõre, heti 16 órában.

A városi fõépítész által ellátandó feladatok: az épített
környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá
a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfej-
lesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása [az önkormány-
zati fõépítészi tevékenység ellátásának részletes 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
összesen eltöltött – gyakorlat,

– legalább nyolcéves – a településrendezésben, az épí-
tészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat, valamint szakirányú felsõ-
fokú kiegészítõ szakképzettség,

– a feladatkör betöltéséhez építészkamarai tagság, va-
lamint a területileg illetékes építészkamara kilencven nap-
nál nem régebbi szakmai véleménye.

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

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést nyújtó okiratot vagy annak közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-

korlat,
– elõzetesen beszerzett referencia,
– a település helyi ismerete.

Díjazás megállapodás szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül a képviselõ-testület dönt.

A pályázatot Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal cí-
mére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján lehet benyújtani.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási

Hivatal Szociális és Gyámhivatala

pályázatot hirdet

határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

keretében betölthetõ

szociális szakreferens és szociális ügyintézõ,

valamint ügykezelõ munkakörökre

A szakreferens által ellátandó lényeges feladatok:
– szociális ellátást nyújtó intézmények mûködési enge-

délyezési eljárása,
– szociális ellátást nyújtó intézmények mûködésének

ellenõrzése,
– a szociális ellátást nyújtó intézmények vezetõi, fenn-

tartói részére szakmai iránymutatások kiadása, értekezle-
tek megszervezése és megtartása,

– kapcsolattartás a helyi önkormányzatok jegyzõivel,
– a vizsgálatok tapasztalatait értékelõ, elemzõ anyagok

készítése.

A szociális ügyintézõ által ellátandó lényeges feladatok:
– a szociális törvényben és egyéb jogszabályban a

jegyzõ I. fokú hatáskörébe tartozó szociális ellátásokkal
kapcsolatos hatósági döntések II. fokú elbírálása,

– perképviselet ezen ügyekben,
– a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatá-

sával kapcsolatos, a Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása,

– a települési jegyzõk szociális hatáskörében gyakorolt
feladatainak felügyeleti ellenõrzése,

– a jegyzõk szociális hatáskörébe tartozó feladataival
kapcsolatos szakmai iránymutatások kiadása, értekezletek
megszervezése és megtartása,

– a vizsgálatok tapasztalatait értékelõ, elemzõ anyagok
készítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 16. pont (I. besoro-
lási osztály) szerinti végzettség,

– minimum kétéves szakmai gyakorlat.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség,
– szervezõkészség,
– szakmai jártasság,
– pontosság,
– Microsoft Office alkalmazások felhasználói szintû is-

merete.

Elõnyt jelent:
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi igazolvány,
– közigazgatási szakvizsga,
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– a referensi munkakörben ellenõrzési, intézménymû-
ködtetési és hatósági jogalkalmazási gyakorlat,

– az ügyintézõi munkakörben I. fokú hatóságnál eltöl-
tött gyakorlati idõ.

A feladatok ellátása a Közép-magyarországi Régió terü-
letére terjed ki.

Az ügykezelõi munkakör betöltéséhez középiskolai
végzettség és számítógépes ismeret szükséges.

A foglalkoztatási jogviszonyra és az illetmény megálla-
pítására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) vonatkozó rendelkezései az irány-
adók.

A jelentkezés határideje: 2008. január 31.
A munkakörök az elbírálást követõen azonnal betölt-

hetõk.
A pályázatot (fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bi-

zonyítvány, motivációs levél, egyetemi/fõiskolai és egyéb
szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, esetleges
nyelvvizsga bizonyítvány másolatai, szakmai elképzelé-
sek) zárt borítékban kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala, dr. Csepeli Ágota hivatal-
vezetõ, 1056 Budapest, Váci utca 62–64.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás dr. Csepeli
Ágota hivatalvezetõtõl vagy Kulcsárné dr. Schnell Éva
osztályvezetõtõl (szakreferens munkakörrel kapcsolato-
san) és Fodor Judit csoportvezetõtõl (ügyintézõi munka-
körrel kapcsolatosan) kérhetõ.

Telefonszámok:
– dr. Csepeli Ágota: 06 (1) 235-1790,
– Kulcsárné dr. Schnell Éva: 06 (1) 235-1755,
– Fodor Judit: 06 (1) 235-1770.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõ állás betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a
alapján.

Betöltendõ munkakör: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
Osztály, pénzügyi osztályvezetõ munkakör.

Ellátandó feladatok:
A gazdasági munkaterület (Pénzügyi Osztály) irányítá-

sa, vezetése. Az önkormányzati szintû gazdálkodás terve-
zése, szervezése: az önkormányzati szintû pénzügyi terve-
zés, beszámolók elõkészítése, tervek, beszámolók össze-
állítása. Intézmények mûködõképességének biztosítása,

önkormányzati fejlesztési, beruházási, felújítási, karban-
tartási feladatok pénzügyi bonyolítása, finanszírozása, ön-
kormányzati vagyon pénzügyi nyilvántartása, elszámolá-
sa, kapcsolódó kiadások teljesítése, bevételek beszedése.
Állammal szembeni elszámolások. Számviteli, nyilvántar-
tási rend megszervezése, naprakészség biztosítása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú iskolai végzettség, szakképesítés (a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm.
rendelet 1. számú melléklet 16. pontjában, az I. besorolási
osztályban megjelölt szakképesítések valamelyikének
megléte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalása,
– nyilatkozat összeférhetetlenségrõl,
– elõzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való

részvétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 1 db arcfényképet,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolatát.

Elõnyt jelent:
– legalább öt év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szervezetben szerzett vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Illetmény, juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), va-
lamint a 2/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelet szabályai
szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk:
A pályázatot Martonvásár város jegyzõjének (Polgár-

mesteri Hivatal, 2462 Martonvásár, Budai út 13.) kell be-
nyújtani postai úton, a Belügyi Közlönyben való megjele-
néstõl számított 15 napon belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el a polgármester egyetértésével, a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõ hó 1. napjától be-
tölthetõ. A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre,
három hónap próbaidõvel létesül.

Érdeklõdni a 06 (22) 569-221-es telefonszámon lehet.
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Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõ állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati, államigazgatási mûszaki, építéshatósá-

gi, igazgatási társulási feladatok ellátása:
Építéshatósági, egyéb mûszaki feladatok ellátása az

igazgatási társulás munkáltatói intézkedésben kijelölt tele-
pülésein, környezet-, természetvédelmi, közlekedési és
hírközlési, mûemlékvédelmi, energia- és iparügyi, vízügyi
feladat- és hatáskörök ellátása. Közremûködés az önkor-
mányzati fejlesztési, felújítási, karbantartási feladatok el-
látásában, tervek, programok mûszaki elõkészítése, a vég-
rehajtás szervezése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú iskolai végzettség, szakképesítés (a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm.
rendelet 1. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakké-
pesítések valamelyikének megléte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalása,
– nyilatkozat összeférhetetlenségrõl,
– elõzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való

részvétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolatát.

Elõnyt jelent:
– legalább öt év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szervezetben szerzett gyakorlat,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Illetmény, juttatások: a Ktv., valamint a 2/2005. (II. 14.)
önkormányzati rendelet szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk:
A pályázatot Martonvásár város jegyzõjének (Polgár-

mesteri Hivatal, 2462 Martonvásár, Budai út 13.) kell be-
nyújtani a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számí-
tott 15 napon belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el, a polgármester egyetértésével, a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre, há-
rom hónap próbaidõvel létesül.

Érdeklõdni a 06 (22) 569-221-es telefonszámon lehet.

Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: okmányirodai ügyintézõi feladat.

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

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: közgazdasági szakközépis-
kolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közép-
fokú számítástechnikai szakképesítés; középiskolai vég-
zettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyin-
tézõ szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban, okmányirodában szerzett szakmai

gyakorlat,
– igazgatási ügyintézõi képesítés,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

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

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Okmányirodai ügyintézõ” jelige fel-
tüntetésével kell beküldeni.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.
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Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi igazgatási munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: pénzügyi igazgatásban behajtási,
végrehajtási feladatok, önkormányzati pénzügyi döntésre
való elõkészítése és egyéb pénzügyi feladatok.

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

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzett-
ség, egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási (gazda-
sági) szakon szerzett szakképzettség, felsõfokú végzettség
felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképe-
sítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– számítógép-felhasználói ismeret,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

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

A munkakör betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, három hónapos

próbaidõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefonszá-
mon.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Pénzügyi igazgatási munkakör” jelige
feltüntetésével kell beküldeni.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

Mindszent Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak
ellátására

Pályázati feltételek:
– okleveles könyvvizsgálói vizsga, könyvvizsgálói

nyilvántartásba vétel (költségvetési minõsítéssel),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább öt év hasonló területen szerzett szakmai

gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot (fizetési igény megjelölésével),
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában

részt vevõknek a pályázatokba történõ betekintés jogát
illetõen.

Bérezés: a képviselõ-testület javaslata szerint.
Az állás betölthetõ: 2008. május 1. napjától, határozat-

lan idõre.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás

Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15 napon
belül.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülés napja.

A pályázat benyújtásának helye: Mindszent város pol-
gármestere, dr. Zsótér István részére, 6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Hevesi Tamás jegy-
zõnél a (62) 527-013-as telefonszámon.

Mindszent Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör
határozatlan idejû betöltésére

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
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Ellátandó feladatok:
– kiemelt építéshatósági ügyek döntésre való szakmai

elõkészítése,
– építésügyi nyilvántartások naprakész vezetése,
– jelentések készítése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építéshatósági területen szerzett közigazgatási gya-

korlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó fényképes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltétõl számított 5. nap.

Az állás betölthetõ: 2008. február 10. napjától, határo-
zatlan idõre, 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Mind-
szent város jegyzõjéhez, dr. Hevesi Tamáshoz kell benyúj-
tani: Mindszent Város Polgármesteri Hivatal, 6630 Mind-
szent, Köztársaság tér 31. A borítékra minden pályázó szí-
veskedjen ráírni: „Építéshatósági munkakör pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ: dr. Hevesi Tamástól, Mindszent város jegyzõjétõl a
(62) 527-013-as telefonszámon vagy a jegyzo@mind-
szent.hu e-mail címen.

Monor Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

1 fõ titkárnõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középszintû szakképesítés,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Elõnyt jelent:
– középiskolai végzettség,
– gyors- és gépírói végzettség,
– ügykezelõi alapvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okle-

vél másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

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

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

A munkakört betöltõ jogállására, illetményére és egyéb
juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.), valamint a Monor Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 22/2003. (IX. 11.) számú
(az illetménykiegészítésrõl) rendelete az irányadó.

A kinevezés 6 hónapos próbaidõ beiktatásával határo-
zatlan idõre szól, a munkakör az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázatot zárt borítékban Monor Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez kell benyújtani
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
Sándorné Urbán Hajnalka jegyzõtõl kérhetõ, telefon:
(29) 412-215.

Mosdós Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7–9. §-ainak figyelem-
bevételével – az alábbi pályázati feltételekkel:

Általános feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– a pályázó nyilatkozata, hogy

a) a Ktv.-ben meghatározott módon önmagára, vala-
mint a vele közös háztartásban élõ házas-, illetve
élettársára, gyermekére vonatkozóan a jogviszo-
nya létesítésekor, valamint a Ktv. 22/A. § (8) be-
kezdésében elõírt idõszakonként vagyonnyilatko-
zatot tesz,
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b) vállalja, hogy a vagyonnyilatkozatban foglaltak
ellenõrzése céljából történõ személyes adat beké-
réséhez a szükséges beleegyezést a Ktv.-ben fog-
lalt eljárások lefolytatása végett az arra illetékes
szerveknek megadja,

c) megszerzi az a) pontban megjelölt hozzátartozók
nyilatkozatát személyes adataik vagyonnyilatko-
zattal kapcsolatos – a Ktv.-ben meghatározott
szervek általi – kezeléséhez.

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.

Képesítési követelmények:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizs-
gával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítéssel rendelkezik, vagy

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel rendelkezik, illetve a pályázó nyi-
latkozata arról, hogy jogi vagy közigazgatási szakvizsgá-
ját, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítést a kinevezéstõl számított
egy éven belül megszerzi, vagy

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítést adó felsõfokú tanulmányokat folytat,
illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy a tanulmányait a
kinevezéstõl számított két éven belül befejezi.

Egyéb feltételek:
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga,
– környékbeli lakóhely.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek között

felsorolt nyilatkozatokat,
– a képesítéshez szükséges tanulmányok folytatása

esetén a felsõfokú oktatási intézmény igazolását a tanul-
mányok folytatásáról,

– amennyiben a pályázó rendelkezik jogi vagy köz-
igazgatási szakvizsgával, illetve az ezek alóli mentesítés-
sel, akkor az ezekrõl kiállított dokumentumok másolatát.

Illetmény: a Ktv. elõírásai, továbbá Mosdós Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének a köztisztviselõk jut-
tatásáról és támogatásáról szóló 13/2001. (X. 25.) rendele-
te alapján.

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

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

A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat
elbírálását követõen azonnal.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Mosdós község polgármesteréhez: Keresztes
József polgármester, 7257 Mosdós, Kossuth u. 1/A.

További információ kérhetõ: Keresztes József polgár-
mester, Mosdós, Kossuth u. 1/A, telefon: (82) 579-022.

A pályázat eredményérõl a pályázó az elbírálástól szá-
mított 5 napon belül írásban értesítést kap.

Olaszliszka és Vámosújfalu Községek
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
az Olaszliszka–Vámosújfalu Községek Körjegyzõsége

körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– öt év jegyzõi vagy körjegyzõi munkakörben szerzett

gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatait,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

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

A pályázat elbírálásának a határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ együttes képviselõ-testületi ülésen.

Az állás betöltésének idõpontja: az állás azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
kézbesítéssel Fekete Gyula, Olaszliszka község polgár-
mesteréhez kell benyújtani.
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A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ
Fekete Gyula polgármesternél a (47) 358-001-es telefon-
számon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Tûzoltó Múzeum

igazgatói beosztásának betöltésére

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (1143
Budapest, Mogyoródi út 43.) az 1997. évi CXL. törvény a
kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl, va-
lamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és a 62/1997.
(XI. 7.) BM rendelet alapján – pályázatot hirdet az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság alárendeltségébe,
de az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai fel-
ügyelete alá tartozó Tûzoltó Múzeum igazgatói álláshelyé-
nek betöltésére.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai állami iskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai végzettség (tûzoltó, muzeológia),
– az angol nyelv, vagy az Európai Unió más preferált

nyelvének (német, francia) ismerete,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelentõ körülmények:
– szakmai területen eltöltött, legalább ötéves gyakorlat

(tûzoltás, mûszaki mentés, muzeológia),
– legalább „B” kategóriás gépjármûvezetõi jogosít-

vány.

A munkavégzés helye: Tûzoltó Múzeum, 1105 Buda-
pest, Martinovics tér 12.

A beosztással járó illetmény és egyéb járandóságok:
Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végre-

hajtásáról rendelkezõ jogszabály szerint, a felek közötti
megállapodás alapján történik.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– az országos múzeumi besorolású intézmény, vala-

mint a hozzá tartozó fíliák muzeológiai, tudományos mun-
kájának irányítása, ellenõrzése,

– az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-
anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfe-
lelõ mûködési rend kialakítása és fenntartása,

– a katasztrófavédelemmel közös marketingtevékeny-
ség, valamint a külsõ és belsõ kommunikáció összehango-
lása, irányítása,

– az intézmény magas színvonalú – minden gyûjte-
ményre kiterjedõ – iparmûvészet-történeti kutatómunkájá-
nak fenntartása egységes tudományos koncepció mentén,

– folyamatos együttmûködés a katasztrófavédelemmel,
a tûzoltóságokkal és szakmai szervezetekkel,

– a múzeum nemzetközi színtéren való megjelenésé-
nek biztosítása, elsõsorban a gyûjtemény kiállításokon tör-
ténõ európai bemutatása, illetve nemzetközi kiállítások
befogadása révén,

– a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és
bõvítése itthon és külföldön egyaránt; az intézmény képvi-
selete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendez-
vényeken.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét/eit, szakképzettségét/eit, tanú-

sító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát (a köz-
szolgálatban hivatásos, közalkalmazotti, illetve köztisztvi-
selõi pályázó esetén a foglalkoztató személyügyi szerve
által hitelesített másolat elfogadott),

– múzeum igazgatói beosztással kapcsolatos vezetõi,
szakmai koncepciót (a „látogatóbarát” múzeum szemléle-
tét tükrözõ szakmai, módszertani feladatok elvégzésére és
a szükséges szervezeti változások megtételére; a marke-
tingmunkával összekötött hazai és nemzetközi kiállítási
koncepció kialakítására; az állandó kiállítással kapcsola-
tos kérdések megoldására; a múzeumrekonstrukciós prog-
ram szakmai tartalmának meghatározására).

A pályázat benyújtásának helye: Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság, Személyzeti és Oktatási Fõosz-
tály, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pályázat Tûzoltó Múzeum igazgatói beosz-
tásra”.

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

A beosztás betölthetõ: 2008. január 1.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult:
– Babák László pv. ezredes, OKF Személyzeti és Ok-

tatási Fõosztály fõosztályvezetõje,
– Szabó Lajos pv. ezredes, OKF Személyzeti és Okta-

tási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese.
Tel.: 469 41 50, 20-195.

A pályázatok értékelését az OKF fõigazgató által meg-
bízott személyekbõl álló bizottság végzi. A pályázatok ér-
tékelését követõen a benyújtási határidõtõl számított
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30 napon belül az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszeter dönt.

A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményérõl, a
pályázatok egyidejû visszaküldésével írásban tájékoz-
tatjuk.

Pályázat
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Önkormányzati Gazdasági Fõosztály
Ágazati Koordinációs és Vagyongazdálkodási Osztály

fõosztályvezetõ-helyettesi vezetõi beosztásának
betöltésére

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM)
Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Ágazati Koordiná-
ciós és Vagyongazdálkodási Osztály fõosztályvezetõ-he-
lyettesi vezetõi beosztásának a betöltésére az alábbi felté-
telekkel:

A vezetõi beosztásban ellátandó feladatok:
– az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásának fi-

nanszírozásával kapcsolatos feladatok,
– az önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggõ

szabályozási feladatok,
– támogatási rendszerek szabályozása és mûködtetése,
– az Ágazati Koordinációs és Vagyongazdálkodási

Osztály irányítása.

A vezetõi beosztás betöltésének a feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a következõkben felsorolt iskolai végzettségek, szak-

képesítések valamelyikének a megléte: egyetemi vagy fõ-
iskolai közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzett-
ség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség.

– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és 21. §-ban leírt össze-
férhetetlenségi körülmények hiánya,

– a fõosztályvezetõ-helyettesi megbízással egyidejûleg
határozatlan idõre szóló közszolgálati jogviszony létesí-
tése,

– a minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesekre vonat-
kozóan a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 33/2007. (X. 25.)
ÖTM rendelet mellékletének I. fejezet 2. pont a) alpontjá-

ban elõirt, „B” típusú nemzetbiztonsági feltételeknek meg-
felelés,

– a 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés g) pontja
szerint vagyonnyilatkozat megtételének vállalása,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcím), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai elképzeléseit, gyakor-
latát tartalmazó önéletrajz, motivációs levél leadása,

– a pályázat nyertesére vonatkozóan üzemorvosi alkal-
massági vizsgálaton megállapított egészségügyi alkal-
masság.

A vezetõi beosztás betöltésénél elõnyt jelent:
– az önkormányzati gazdálkodás területén szerzett gya-

korlat,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,

vagy annak megfelelõ végzettségek.

A vezetõi beosztással járó illetmény és egyéb járandósá-
gok, foglalkoztatási jogviszony, próbaidõ idõtartama:

A vezetõi beosztás betöltõje a Ktv. szerint megállapított
illetményre és a Ktv.-ben, valamint az 1/2007. (BK 1.)
ÖTM utasítással kiadott Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott juttatásokra jogosult, közszolgálati jogvi-
szonya és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
által adott vezetõi megbízása határozatlan idõre szól, há-
romhavi próbaidõ kikötésével.

A pályázatok benyújtásának, elbírálásának feltételei,
határideje:

A pályázat az ÖTM honlapján 2007. december 27. nap-
ján történt megjelenésétõl számított 30. naptári napig – ha
az nem munkanap, akkor az azt követõ munkanapon ad-
ható be a következõ címre: személyesen az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálati
Irodáján, Budapest V., Nádor u. 2., levélcím: 1903 Buda-
pest, Pf. 314. A pályázaton „ÖTM Önkormányzati Gazda-
sági Fõosztály Ágazati Koordinációs és Vagyongazdálko-
dási Osztály fõosztályvezetõ-helyettesi pályázat” jeligét
kérjük szerepeltetni.

Az egyéb pályázati feltételeknek megfelelõ pályázót a
fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a
nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges bizton-
sági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenõrzéshez szük-
séges nyilatkozat és kérdõív kitöltése és az üzemorvosi al-
kalmassági vizsgálat lefolytatása végett írásban megkeres-
sük.

A pályázatok értékelését az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter által megbízott személyekbõl álló bizott-
ság végzi. A pályázatok értékelését követõen a benyújtási
határidõtõl számított 30 napon belül az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter dönt.

A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatjuk.
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Az álláshely betöltésének várható idõpontja
A vezetõi beosztást az üzemorvosi vizsgálat lefolytatása

után, legkorábban várhatóan 2008. február 15. nappal le-
het betölteni.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– a magyar állampolgárság és a cselekvõképesség iga-

zolására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített fénymásolat,

– a büntetlen elõélet igazolására három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat
elbírálásának határidejéig benyújtandó,

– önéletrajz,
– motivációs levél,
– az iskolai végzettség, valamint a közigazgatási alap-

vizsga, szakvizsga meglétének igazolására az oklevelekrõl
készített fénymásolat.

Amennyiben a pályázó közigazgatási alapvizsgával és
szakvizsgával, illetve az ezekkel egyenértékû iskolai vég-
zettségek valamelyikével, jogi szakvizsgával, tudományos
fokozattal nem rendelkezik, akkor arra vonatkozó nyilat-
kozatát, hogy a kinevezésétõl, fõosztályvezetõ-helyettesi
megbízásától számított egy éven belül a vizsgakötelezett-
ségeinek eleget tesz.

A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zatát az elbírálásában részt vevõ személyek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium Humánerõforrás és
Civilkapcsolati Fõosztályán dr. Gém László ügyintézõnél
lehet a 06 (1) 441-1524-es telefonszámon.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Pályázat
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Önkormányzati Gazdasági Fõosztály
Kistérségi és Közszolgáltatási Osztály

fõosztályvezetõ-helyettesi vezetõi beosztásának
betöltésére

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: ÖTM) önkormányzati és lakásügyi szak-
államtitkára a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályáza-
tot ír ki az ÖTM Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Kis-
térségi és Közszolgáltatási Osztály fõosztályvezetõ-he-
lyettesi vezetõi beosztásának a betöltésére az alábbi felté-
telekkel:

A vezetõi beosztásban ellátandó feladatok:
– a többcélú kistérségi társulások által ellátott feladatok

szabályozásával, finanszírozásával kapcsolatos teendõk,

– egyes önkormányzati fejlesztési támogatások szabá-
lyozása és mûködtetése,

– az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásának fi-
nanszírozásával kapcsolatos feladatok,

– a Kistérségi és Közszolgáltatási Osztály irányítása.

A vezetõi beosztás betöltésének a feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a következõkben felsorolt iskolai végzettségek, szak-

képesítések valamelyikének a megléte: egyetemi vagy fõ-
iskolai közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzett-
ség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,

– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és 21. §-ban leírt össze-
férhetetlenségi körülmények hiánya,

– a fõosztályvezetõ-helyettesi megbízással egyidejûleg
határozatlan idõre szóló közszolgálati jogviszony létesí-
tése,

– a minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesekre vonatko-
zóan a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a bizton-
sági ellenõrzés szintjérõl szóló 33/2007. (X. 25.) ÖTM rende-
let mellékletének I. fejezet 2. pont a) alpontjában elõirt, „B”
típusú nemzetbiztonsági feltételeknek megfelelés,

– a 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés g) pontja
szerint vagyonnyilatkozat megtételének vállalása,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcím), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai elképzeléseit, gyakor-
latát tartalmazó önéletrajz, motivációs levél leadása,

– a pályázat nyertesére vonatkozóan üzemorvosi alkal-
massági vizsgálaton megállapított egészségügyi alkal-
masság.

A vezetõi beosztás betöltésénél elõnyt jelent:
– az önkormányzati gazdálkodás területén szerzett gya-

korlat,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,

vagy annak megfelelõ végzettségek.

A vezetõi beosztással járó illetmény és egyéb járandósá-
gok, foglalkoztatási jogviszony, próbaidõ idõtartama:

A vezetõi beosztás betöltõje a Ktv. szerint megállapított
illetményre és a Ktv.-ben, valamint az 1/2007. (BK 1.)
ÖTM utasítással kiadott Közszolgálati Szabályzatban
meghatározott juttatásokra jogosult, közszolgálati jogvi-
szonya és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
által adott vezetõi megbízása határozatlan idõre szól, há-
romhavi próbaidõ kikötésével.

A pályázatok benyújtásának, elbírálásának feltételei,
határideje:

A pályázat az ÖTM honlapján 2007. december 27. napján
történt megjelenésétõl számított 30. naptári nap – ha az nem

68 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1. szám



munkanap, akkor az azt követõ munkanapon adható be a kö-
vetkezõ címre: személyesen az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest
V., Nádor u. 2., levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314. A pályá-
zaton „ÖTM Önkormányzati Gazdasági Fõosztály Kistérségi
és Közszolgáltatási Osztály fõosztályvezetõ-helyettesi pályá-
zat” jeligét kérjük szerepeltetni.

Az egyéb pályázati feltételeknek megfelelõ pályázót a
fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a
nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges bizton-
sági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenõrzéshez szük-
séges nyilatkozat és kérdõív kitöltése és az üzemorvosi al-
kalmassági vizsgálat lefolytatása végett írásban megkeres-
sük.

A pályázatok értékelését az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter által megbízott személyekbõl álló bizott-
ság végzi. A pályázatok értékelését követõen a benyújtási
határidõtõl számított 30 napon belül az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter dönt.

A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatjuk.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja
A vezetõi beosztást az üzemorvosi vizsgálat lefolytatása

után, legkorábban várhatóan 2008. február 15. nappal le-
het betölteni.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– a magyar állampolgárság és a cselekvõképesség iga-

zolására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített fénymásolat,

– a büntetlen elõélet igazolására három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat
elbírálásának határidejéig benyújtandó,

– önéletrajz,
– motivációs levél,
– az iskolai végzettség, valamint a közigazgatási alap-

vizsga, szakvizsga meglétének igazolására az oklevelekrõl
készített fénymásolat.

Amennyiben a pályázó közigazgatási alapvizsgával és
szakvizsgával, illetve az ezekkel egyenértékû iskolai vég-
zettségek valamelyikével, jogi szakvizsgával, tudományos
fokozattal nem rendelkezik, akkor arra vonatkozó nyilat-
kozatát, hogy a kinevezésétõl, fõosztályvezetõ-helyettesi
megbízásától számított egy éven belül a vizsgakötelezett-
ségeinek eleget tesz.

A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zatát az elbírálásában részt vevõ személyek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium Humánerõforrás és
Civilkapcsolati Fõosztályán dr. Gém László ügyintézõnél
lehet a 06 (1) 441-1524-es telefonszámon.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

A Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet

gazdasági vezetõi munkakör betöltésére

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– költségvetési szervnél szerzett legalább hároméves

pénzügyi-számviteli gyakorlat,
– a számítógépes pénzügyi-számviteli rendszerek be-

ható ismerete, annak használatában való jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– idegennyelv-ismeret,
– normatívák igénylésében és lemondásában szerzett

gyakorlat,
– pályázatok pénzügyi részének kidolgozásában és el-

számolásában szerzett jártasság.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben való megjelenés-
tõl számított 15 napon belül a Pacsa és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetõjéhez
(8761 Pacsa, Kisfaludy u.2.) kell benyújtani.

Rétság Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az Építés Hatósági Csoportban

1 fõ kiemelt építéshatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére

A munkakör betöltéséhez
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy

– fõiskolai szintû településmérnök (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség, vagy

– ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeretek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

szükséges.
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Leendõ munkatársunk feladata:
– építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõ-

készítése kiemelt munkakörben,
– a képviselõ-testület döntését igénylõ ügyekben a

döntés teljes körû elõkészítése, részvétel a bizottsági és
testületi ülésen.

Bérezés és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatot írásban, Huszár Zoltán jegyzõnek címez-
ve, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. címre kell benyújtani a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 napon
belül.

A munkakör 2008. február 1. napjától tölthetõ be.
A beérkezett pályázatokról 2008. január 25. napjáig a

jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyben lakás,
– idegennyelv-tudás és
– a közigazgatás területén szerzett többéves szakmai

gyakorlat.

A pályázathoz kötelezõen csatolandó dokumentumok:
– végzettséget, képzettséget – ha van, idegennyelv-tu-

dást – igazoló bizonyítványok másolata (az eredeti példányt a
személyes megbeszélés alkalmával kell bemutatni),

– részletes szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázattal kapcsolatban további információ Huszár
Zoltán jegyzõtõl [személyesen: Rétság, Rákóczi út 20.,
vagy a (35) 550-100-as telefonszámon) kérhetõ.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
beruházói ügyintézõi állás betöltésére

A pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki vagy

építészmérnöki végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

eredetiben,
– a képesítést tanúsító okirat másolatát.

Ellátandó feladatok:
– a mûszaki és építési osztály hatáskörébe tartozó beru-

házási feladatok bonyolítása, ügyintézése.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 3 napon belül.

A pályázatot Pilisvörösvár város jegyzõje bírálja el.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, hat

hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatot írásban, Pilisvörösvár város jegyzõjéhez kell

benyújtani, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.
Érdeklõdni lehet a 06 (26) 331-688-as telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.

Telki Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

tori végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább öt év közigazgatási gyakorlat,
– legalább öt év vezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentu-
mokat:

– szakmai önéletrajzot,
– vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri

hivatal irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot,

– végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Az állás betöltésének kezdési idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõen azonnal.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. A munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni.
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Illetmény és egyéb juttatások: bérezés és az egyéb jutta-
tások biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben és a helyi rendelet elõírásai szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30. nap.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Telki Község polgármesterének
címezve kell benyújtani: Danóczy Balázs, 2089 Telki,
Petõfi u. 1.

További felvilágosítás Danóczy Balázs polgármestertõl
kérhetõ a (26) 372-037-es telefonszámon.

Verõce Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkaköreit,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban részt

vevõk a pályázati anyagot megismerhetik, illetve a pályá-
zatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülés kereté-
ben tárgyalja.

Ellátandó feladatok:
– az aljegyzõ törvényben rögzített feladatainak ellátá-

sán túl, hivatalba lépését követõ 30 napon belül tekintse át
a hivatal szervezeti és mûködési rendjét, javaslataival se-
gítse a hivatal költséghatékonyabb mûködését,

– a helyi szabályozás áttekintése és a szükséges módo-
sításokra intézkedések kezdeményezése.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXIII. tv. és a vonatkozó helyi rendeletek alap-
ján kerül sor.

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

A pályázatok elbírálását a képviselõ-testület ügyrendi
bizottsága készíti elõ. A pályázók meghallgatása és a dön-
tés a pályázat határidejének lejártát követõ legközelebbi
testületi ülésen történik. A végzettséget tanúsító eredeti
dokumentumokat a meghallgatáskor kell bemutatni.

Az állás a pályázat eredményes elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Verõce Község Önkormányzatának pol-
gármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai
úton: 2621 Verõce, Árpád út 40. A pályázatokra kérjük
ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás a (27)
350-033-as és a (27) 581-030-as telefonszámon kérhetõ.

Verõce Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatalban megüresedett
pénzügyi csoportvezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség, vagy érettségi és

költségvetési szakon szerzett mérlegképes könyvelõi
szakképesítés (regisztrációs szám),

– legalább kétéves, polgármesteri hivatalnál szerzett
gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat.

A pályázat keretében benyújtandó:
– önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. alapján, megegye-
zés szerint.

A pályázat benyújtásának helye: Verõce Község Pol-
gármesteri Hivatal, 2621 Verõce, Árpád út 40.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálását a jegyzõ végzi.
Az álláshely betölthetõ: az elbírálás után azonnal.
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Zalakaros város jegyzõje
pályázatot hirdet

a Zalakaros Polgármesteri Hivatalban
a Mûszaki Osztály

vezetõi munkakörének betöltésére

Ellátandó feladatok:
– mûszaki osztály vezetése,
– elsõfokú kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre

való szakmai elõkészítése, döntés meghozatala és végre-
hajtása,

– egyéb mûszaki feladatok ellátása.

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építés-
ügyi vizsga,

– gépjármü-vezetõi engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az

eddigi munkakörök, tevékenységek leírását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapí-
tása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a helyi önkormányzati rendelet és a hivatal köz-
szolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az álláshely betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában

foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázatokról a benyújtásra elõirt határidõ leteltét kö-

vetõen a polgármester egyetértésével az aljegyzõ dönt.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredményte-

lenné nyilvánítására.
A pályázatokat személyes vagy postai úton – zárt borí-

tékban – Zalakaros város aljegyzõjéhez (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további információt az al-
jegyzõ nyújt a 93-340-106-os telefonszámon.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik 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
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
A EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban, érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon, és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-
számon a 266-8906, illetve e-mail-en, az ugyfel@mhk.hu-ra kérjük eljuttatni.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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 internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

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). Elõfizetésben megrendelhe-
tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlony-
bolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

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).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

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

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

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

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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80 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1. szám

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, 266-9290/240, 241-es mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 29 232 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 14 616 Ft áfával. Egy példány ára: 1365 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

08.0163 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




