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Jogszabályok

2008. évi LXIV.
törvény

„Communitas Fortissima” – Kercaszomor
a legbátrabb faluról*

Az Országgyûlés fejet hajt Kercaszomor lakóinak, a fa-
lujuk Magyarországhoz tartozása érdekében indított,
1920-as fegyveres felkelésben tanúsított bátor magatartása
elõtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az Országgyûlés Kercaszomor védõinek tántorít-
hatatlan bátorságát – örök emlékezetül – törvénybe iktatja.

2. § Az Országgyûlés Kercaszomor községnek a „Leg-
bátrabb falu” („Communitas Fortissima”) címet adomá-
nyozza.

3. § Kercaszomor község címere a „Communitas Fortis-
sima” jelszóval egészül ki.

4. § Ez a törvény a kihirdetést követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az önkormányzati miniszter
9/2008. (HÉ 46.) ÖM

utasítása
a jogszabály-elõkészítõ tevékenység rendjérõl

Az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) jogszabály-elõkészítõ tevékenységének rend-
jérõl és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról kiadom
a következõ

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati Minisz-
térium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 4/2008. (MK 101.) ÖM utasítás (a továbbiakban:
SZMSZ) 1. függelékében (a továbbiakban: függelék) felso-
rolt hivatali szervezetekre és a miniszter irányítása alá tar-
tozó önálló szervezetekre (a továbbiakban: szervezeti egy-
ség).

Szabályozási javaslat

2. A Kormány munkatervében, illetve a minisztérium
munkaprogramjában szereplõ, valamint a szakállamtitká-
rok által meghatározott jelentõsebb jogszabálytervezetek
elõkészítéséhez szabályozási javaslat (koncepció) készül,
melynek összeállításáról a feladatköre szerint felelõs szer-
vezeti egység gondoskodik. A szabályozási javaslat elké-
szítésében a szakmailag felelõs szervezeti egység felkéré-
sére a Jogi Fõosztály, a Pénzügyierõforrás-gazdálkodási
Fõosztály, a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
feladatkörének megfelelõen közremûködik.

3. A szabályozási javaslat tartalmazza:
a) az elérendõ társadalmi, gazdasági célt, a jogi szabályo-

zás szakmai, közgazdasági indokait, a tervezett szabályozás
hatályosulásának, illetve elmaradásának következményeit;

b) a szabályozással befolyásolni tervezett szabályozási
terület, társadalmi jelenség rövid leírását, az érintett alanyi
kört, szükség szerint a jogalanyok magatartását befolyá-
soló jogi, gazdasági és egyéb tényezõket;

c) a célhoz rendelt szabályozási, intézkedési megoldást,
ennek indokait, költségkihatását, a várható társadalmi,
gazdasági, igazgatási, államháztartási következményeit.

4. Törvényi szintû szabályozás esetén a 3. pontban meg-
határozottakon túl be kell mutatni a szabályozás rövid tör-
téneti elõzményeit, az adott területen a jogérvényesülés ta-
pasztalatait, az Európai Unió jogához, valamint az Európa
Tanács egyezményeihez és ajánlásaihoz való illeszkedés
fõbb jellemzõit, a végrehajtás szervezeti, személyi feltéte-
leit, a végrehajtáshoz szükséges idõt és a végrehajtás üte-
mezését.

5. Ha a szabályozási javaslatot a Kormány ügyrendje
szerint a Kormánynak elõzetesen be kell mutatni, a belsõ
és a közigazgatási egyeztetés, valamint a benyújtás szabá-
lyait a szabályozási javaslatra nézve is alkalmazni kell.

6. Szabályozási javaslat, illetve jogszabálytervezet, tör-
vényjavaslat elkészítésére a feladatkörükben érintett mi-
nisztériumok (központi államigazgatási szervek), a mi-
nisztérium hivatali szervezetei, az önálló szervek, vala-
mint tudományos intézetek felkérésével – a miniszter dön-
tésének megfelelõen – törvény-elõkészítõ, jogszabály-elõ-
készítõ bizottság szervezhetõ.

A tervezet elõkészítése

7. A szakmailag felelõs szakállamtitkár által elfogadott
szabályozási javaslat alapján a szakmailag felelõs szerve-
zeti egység elkészíti a jogszabálytervezetet vagy az állami
irányítás egyéb jogi eszközének szakmai tervezetét és a
hozzá tartozó indoklást vagy elõterjesztést (a továbbiak-
ban: tervezet).
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8. A tervezet elõkészítése során:
a) a szakmailag felelõs szakállamtitkár felelõs a tervezet

szakmai tartalmának meghatározásáért;
b) a Pénzügyierõforrás-gazdálkodási Fõosztály elké-

szíti az elõírt költség-haszon elemzést;
c) a Jogi Fõosztály végzi a tervezet elõírások szerinti

szerkesztését, gondoskodik a Kormány ügyrendjében fog-
laltak és a jogalkotási eljárás szabályainak megtartásáról
és a jogrendszeri illeszkedésrõl, az Európai Unió norma-
rendszerének való megfelelésrõl, az alkotmányos követel-
mények, a nemzetközi jog által elismert jogelvek érvénye-
sítésérõl, ellenõrzi az elfogadott javaslatok érvényesítését;

d) a Parlamenti Osztály vezetõje – az államtitkár irányí-
tásával – szervezi a parlamenti pártokkal történõ, szükség
szerint felmerülõ egyeztetést, elõkészíti a törvényjavaslat
országgyûlési tárgyalását;

e) a szakmailag felelõs szervezeti egység vezetõje és a
Jogi Fõosztály vezetõje gondoskodnak arról, hogy a terve-
zetek az érdekelt társadalmi szervezetekkel egyeztetésre
kerüljenek;

f) a Sajtó és Kommunikációs Fõosztály szükség esetén
elkészíti a tervezet kommunikációjára vonatkozó javaslatot.

9. A tervezetnek a belsõ és a közigazgatási egyeztetését
a szakmailag felelõs szakállamtitkár megkeresése alapján
és szakmai közremûködésével a Jogi Fõosztály vezetõje
– a közjogi és koordinációs szakállamtitkár engedélyével –
végzi. Más minisztériummal közös elõterjesztés, miniszte-
ri együttes rendelet, vagy más miniszterrel egyetértésben
kiadott rendelet elõkészítése során a társminisztériumok-
kal a közjogi és koordinációs szakállamtitkár tartja a kap-
csolatot.

10. A belsõ egyeztetésre bocsátás úgy történik, hogy a
Jogi Fõosztály vezetõje a feladat-nyilvántartó rendszerben
megjelenteti és olvashatóvá teszi a tervezetet, majd értesí-
tést küld a belsõ egyeztetésben részt vevõknek arról, hogy
a tervezet a feladat-nyilvántartó rendszerben olvasható,
egyben tájékoztatja õket a véleményadás határidejérõl. Az
egyeztetésben részt vevõk észrevételeiket a feladat-nyil-
vántartó rendszerben megjelentetik és olvashatóvá teszik,
valamint észrevételeiket levélben is megküldik a Jogi Fõ-
osztálynak.

11. A belsõ egyeztetésben részt vesznek a szakállamtit-
károk, a kabinetfõnök, az államtitkári titkárság titkárságve-
zetõje és azok a szervezeti egységek, melyek feladatkörük
alapján a tervezetben szakmailag érintettek. A tervezettel
kapcsolatos véleményadásra ésszerû határidõt kell biztosí-
tani. A beérkezett véleményeket a szakmailag felelõs szer-
vezeti egység a Jogi Fõosztállyal együttmûködve feldolgoz-
za és beépíti. Amennyiben a tervezettel kapcsolatos véle-
ménykülönbségek miatt ez indokolt, munkaértekezleten
kell rendezni a nézetkülönbségeket, ennek sikertelensége
esetén a Jogi Fõosztály felsõ szintû vezetõi döntést kér.

12. A belsõ egyeztetés lefolytatását követõen a Jogi Fõ-
osztály az államtitkár jóváhagyásával kéri, hogy a szakma-

politikai értekezlet engedélyezze a tervezet közigazgatási
egyeztetésre bocsátását, kivéve az állami irányítás egyéb
jogi eszközének tervezetét. Miután a szakmapolitikai érte-
kezlet a tervezetet megtárgyalta, és a közigazgatási egyez-
tetésre bocsáthatónak találta, a Jogi Fõosztály a tervezetet
közigazgatási egyeztetésre küldi, és errõl a szakmailag fe-
lelõs szervezeti egységet tájékoztatja.

13. A kabinetfõnök jóváhagyása alapján a Jogi Fõosz-
tály gondoskodik róla, hogy a közigazgatási egyeztetéssel
egy idõben az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény 9. §-ának megfelelõen a tervezet
megtekinthetõ és véleményezhetõ legyen a minisztérium
honlapján. Az észrevételekrõl és az el nem fogadott javas-
latok elutasításának indokairól készített összefoglalót a
honlapon közzé kell tenni.

14. A közigazgatási egyeztetésre biztosított határidõ
esetében, valamint a beérkezett észrevételek feldolgozásá-
ra, egyeztetésére és érvényesítésére a belsõ egyeztetésre
vonatkozó rendelkezések irányadók azzal, hogy ha az ész-
revételek érvényesítése miatt a tervezet tartalma lényege-
sen megváltozik, az egyeztetést meg kell ismételni.
Amennyiben a tervezettel kapcsolatos véleménykülönbsé-
gek miatt ez indokolt, a Jogi Fõosztály vezetõje javaslatára
a közjogi és koordinációs szakállamtitkár egyeztetõ meg-
beszélést hív össze az érintett tárcák, valamint más véle-
ményezõ szervek részvételével.

15. A végleges, a szakmailag felelõs szervezeti egység
ügyintézõje és vezetõje és a Jogi Fõosztály ügyintézõje
aláírásával is ellátott tervezetet a kabinetfõnök javaslatára
és az államtitkár egyetértésével a Jogi Fõosztály által ké-
szített rövid felterjesztõ feljegyzéssel a közjogi és koordi-
nációs szakállamtitkár továbbítja a miniszter számára.

16. Miután a miniszter aláírásával ellátta a tervezetet, a
Jogi Fõosztály az állami irányítás egyéb jogi eszköze ese-
tében gondoskodik a közzétételrõl, miniszteri rendelet
esetében a kihirdetésrõl, kormány-elõterjesztés esetében
pedig megküldi a Miniszterelnöki Hivatalnak annak érde-
kében, hogy az államtitkári értekezlet az elõterjesztést na-
pirendjére vegye és megtárgyalja.

Koordináció

17. A jogalkotási hatáskörrel felruházott más szervek
által készített tervezetekkel (a továbbiakban: tárcaterve-
zet) kapcsolatos minisztériumi vélemény kiadmányozásá-
ra átruházott hatáskörben a közjogi és koordinációs szak-
államtitkár jogosult. A tárcavélemény tervezetének elõké-
szítése a Jogi Fõosztály feladata.

18. A Jogi Fõosztály a feladatnyilvántartó rendszeren
megjeleníti és olvashatóvá teszi a tárcatervezetet, majd er-
rõl értesítést küld az államtitkár titkárságának, a kabinetfõ-
nöknek, a szakállamtitkároknak, valamint a feladatkörük-
ben szakmailag érintett hivatali egységeknek, egyben tájé-
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koztatja õket a véleményezés határidejérõl a kezdeménye-
zõ szerv által megjelölt határidõre is figyelemmel. A Jogi
Fõosztály az észrevételek alapján összeállítja a minisztéri-
um álláspontját összegezõ tárcavélemény-tervezetet, ab-
ban jelzi a szakmai, illetve jogi és kodifikációs szempontú
észrevételeket. A véglegesített tárcavélemény-tervezetet a
közjogi és koordinációs szakállamtitkárhoz továbbítja ki-
admányozás céljából, majd a kiadmányozott tárcavéle-
ményt a feladatnyilvántartó rendszerben is megjeleníti és
olvashatóvá teszi.

19. Ha a tárcatervezet véleményezése során felmerült
vitás kérdés a hivatali egységek szintjén nem rendezhetõ,
az ügy súlyától függõen a közjogi koordinációs szakállam-
titkár vagy magasabb szintû vezetõ dönt a tárcavélemény
tartalmáról.

20. A tárcatervezetekkel kapcsolatos eltérõ vélemények
egyeztetésére kitûzött megbeszéléseken a minisztérium ál-
láspontjának képviseletére – ha a miniszter vagy az állam-
titkár másként nem rendelkezik – a szakállamtitkár, az ál-
tala kijelölt vezetõ, illetve ügyintézõ jogosult.

21. Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Az önkormányzati miniszter
10/2008. (HÉ 46.) ÖM

utasítása
az Önkormányzati Minisztérium

és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
ügyeleti szolgálata által teljesítendõ

jelentési (tájékoztatási) kötelezettség rendjérõl

Az utasításban meghatározott eseményekrõl az Önkor-
mányzati Minisztérium vezetõinek tájékoztatása, valamint
a kormányügyelet felé fennálló jelentési kötelezettség tel-
jesítése, továbbá a rendkívüli eseményekkel összefüggõ
szükséges és halaszthatatlan intézkedések megtétele, a
biztonságot súlyosan veszélyeztetõ jelenségekre és esemé-
nyekre való gyors és hatékony reagálás feltételeinek meg-
teremtése érdekében az Alkotmány 37. §-ának (2) bekez-
dése, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 4. §-a (3) bekez-
désének a) pontja alapján a következõ utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya az Önkormányzati Minisztérium
érintett vezetõire és az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóságra (a továbbiakban: OKF) terjed ki.

2. A biztonsági ügyeleti szolgálat ellátására az OKF ál-
landó ügyeleti szolgálatot – OKF Központi Ügyeletet
(a továbbiakban: KÜ) – mûködtet. A KÜ ellátja a minisz-
térium, a Kormányzati Koordinációs Bizottság Veszély-
helyzeti Központ ügyeleti feladatait és a jelentési kötele-
zettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ váratlan
helyzetekrõl a kormányügyeletes tájékoztatását is.

3. A jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági ki-
hívást jelentõ váratlan helyzetek jegyzékét az utasítás mel-
léklete tartalmazza.

4. A KÜ a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetrõl
történt tudomásszerzést, illetve a veszély- vagy a kárelhá-
rítás érdekében tett halaszthatatlan intézkedést követõen
haladéktalanul, telefonon jelentést tesz az OKF fõigazga-
tójának. Az OKF fõigazgatója a KÜ jelentésében foglal-
takról haladéktalanul, telefonon jelentést tesz a miniszter-
nek és az államtitkárnak. A KÜ a biztonsági kihívást jelen-
tõ váratlan helyzetrõl az OKF fõigazgatója utasításának
megfelelõen telefonon jelentést tesz a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkárnak, a Kormányzati Koordinációs Bi-
zottság titkársága vezetõjének, valamint a kormányügye-
letesnek.

5. A kormányügyeletessel történõ együttmûködési köte-
lezettség nem érinti a KÜ-jogszabályban és más utasítá-
sokban meghatározott feladat- és hatáskörét, irányítási és
felügyeleti viszonyait.

6. A KÜ a mellékletben felsorolt helyzetekrõl (elõzõ nap
0 órától 24 óráig), valamint az azokkal összefüggõ fõbb
adatokról napi jelentést készít és 8 óráig elektronikus úton
megküldi – a kormányügyeletes kivételével – a 4. pontban
meghatározott vezetõknek.

7. A napi jelentés tartalmi és formai elemeit az OKF fõ-
igazgatója szabályozza.

8. A jelentés, illetõleg a tájékoztatás során fokozott fi-
gyelmet kell fordítani az államtitok és a szolgálati titok,
valamint a személyes adatok védelmére, az adatkezelési és
adatátviteli elõírások megtartására.

9. A KÜ vezetõ ügyeletese a mellékletben felsorolt biz-
tonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetekrõl – külön fel-
adatszabás alapján – elektronikus úton is tájékoztatja a
4. pontban meghatározott vezetõket.

10. A KÜ gondoskodik a kormányügyeletes 4. pont sze-
rint történõ tájékoztatásának (a továbbiakban: azonnali
tényközlõ jelentés) elektronikus naplózásáról.

11. Az azonnali tényközlõ jelentés a KÜ megnevezésé-
nek és a jelentést tevõ nevének, hivatali (szolgálati) beosz-
tásának megjelölésével – az ismert körülményektõl és a
rendelkezésre álló adatoktól függõen – tartalmazza

a) a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzet mellék-
let szerinti megnevezését, illetve az összetett vagy új típu-
sú helyzet meghatározását;
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b) a kialakult helyzet biztonsági szempontból lényeges
ismérveit, ennek keretében a hely és idõpont megjelölését,
a kiváltó okokat, a várható hatásterületet, a prognosztizál-
ható lefolyást és hatásokat;

c) az emberéletben, a vagyoni javakban, a természeti és
épített környezetben esetleg bekövetkezhetõ vagy bekö-
vetkezett veszteségeket és károkat;

d) a jelentés idõpontjában már megtett, illetve elrendelt
intézkedéseket, azok elrendelõjének nevét és beosztását;

e) a megelõzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez
szükséges feltételek rendelkezésre állását vagy elégtelen-
ségét;

f) annak jelzését, hogy véleményünk szerint szükség
van-e halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra, vagy
kommunikációs intézkedésre.

12. Ha az azonnali tényközlõ jelentés megtétele minõsí-
tett adat továbbítását tenné szükségessé, továbbá ha jog-
szabályon vagy nemzetközi szerzõdésen alapuló biztonsá-
gi elõírás vagy intézkedési terv az értesítés rendjét más-
ként szabályozza, a telefonon továbbított azonnali tény-
közlõ jelentés a biztonsági kihívást jelentõ váratlan hely-
zet típusára, helyére és idõpontjára, valamint a megtett in-
tézkedésre korlátozódik. Az ARGON-rendszeren keresz-
tül a minõsített adatok is továbbíthatók.

13. A KÜ vezetõ ügyeletese a kormányügyeletes felhí-
vására a rendelkezésére álló kiegészítõ adatokat és infor-
mációkat az OKF fõigazgatójának szolgálati úton történõ
értesítése mellett köteles rendelkezésre bocsátani. A to-
vábbi adatszolgáltatás csak a 12. pontban meghatározott
okból tagadható meg.

15. A kormányügyeletes tájékoztatásának szakszerûsé-
géért az OKF fõigazgatója felelõs.

16. Az OKF fõigazgatója gondoskodjon arról, hogy az
OKF hivatásos állománya az utasítást megismerje.

17. Az OKF fõigazgatója a KÜ tevékenységét az utasí-
tás hatályba lépését követõ 15 napon belül szabályozza
újra.

18. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 8/2008. (HÉ 46.) ÖM utasításhoz

A jelentési kötelezettség körébe tartozó
biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetek

jegyzéke

1. Az Országgyûlés, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az
Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék, a Legfel-
sõbb Bíróság, a Legfõbb Ügyészség, a központi államigaz-

gatási szervek, a megyei (fõvárosi) közgyûlés, a közigaz-
gatási hivatalok, az országos társadalmi, politikai szerve-
zetek és az egyházak országos jelentõségû épületeiben, hi-
vatali helyiségeiben, továbbá e szervek elsõ számú veze-
tõinek, illetve – amennyiben tudomására jut – országgyû-
lési képviselõk lakásában keletkezett tûzeset, robbanás
vagy egyéb, a tûzoltóság beavatkozását igénylõ eseményt,
riasztási fokozatra való tekintet nélkül.

2. A köztársasági elnökkel, az Országgyûlés elnökével,
a miniszterelnökkel, a Legfelsõbb Bíróság elnökével, az
Alkotmánybíróság elnökével vagy tagjával, az Állami
Számvevõszék elnökével, a Magyar Nemzeti Bank elnö-
kével, a legfõbb ügyésszel, országgyûlési biztossal, or-
szággyûlési képviselõvel, miniszterrel, államtitkárral,
szakállamtitkárral, diplomáciai mentességet élvezõ sze-
méllyel történt közlekedési balesetrõl, amennyiben a ka-
tasztrófavédelem vagy a tûzoltóság az eseménynél közre-
mûködött.

3. A hazai és külföldi terrorcselekmények elõkészületé-
rõl, kísérletérõl, elkövetésérõl.

4. Légi jármû hatalomba kerítésérõl, annak elõkészüle-
térõl, kísérletérõl.

5. Mesterségesen elõállított vegyi vagy biológiai anyag-
gal történt szándékos fertõzés gyanúját, vagy gyanús kül-
deménnyel kapcsolatos eseményt, amennyiben az megala-
pozottnak minõsül.

6. Közmû-, termelõ-, közforgalmi vagy hírközlõ üzem,
annak berendezése, középület, építmény, termékkészlet
vagy rendeltetésénél fogva hasonlóan fontos más vagyon-
tárgyak megsemmisülésérõl, használhatatlanná válásáról
ezek közvetlen veszélyérõl.

7. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a
környezetet veszélyeztetõ természeti vagy civilizációs
eredetû alábbi eseményekrõl:

a) tömeges megbetegedést elõidézõ kórokozó megjele-
nése;

b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek havá-
riaszerû szennyezése;

c) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és
súlyos szennyezése;

d) radioaktív anyag szabadba jutása;

e) ipari létesítményben, vagy veszélyes anyag tárolása
és szállítása közben bekövetkezõ súlyos baleset;

f) lakosságot érintõ árvízvédekezés;

g) régión belül egyidejûleg járhatatlan vasútvonal, fõút,
valamint legalább öt mellékút, mely a lakosság alapvetõ
életvitelét jelentõsen korlátozza;

h) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területe-
ket, ipartelepeket, fõ közlekedési utakat, vasutakat veszé-
lyeztet;
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i) az olyan nagy jelentõségû káreset (földrengés, árvíz,
épületomlás, olaj-, földgázkitörés stb.), amely az állampol-
gárok életében jelentõs fennakadást okozott;

8. az állampolgárok életét és vagyonát tömeges mérték-
ben veszélyeztetõ, súlyos balesetekrõl, tûzesetekrõl, ezek
közvetlen veszélyérõl.

9. Az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben
veszélyeztetõ súlyos cselekményt, ezek közvetlen veszé-
lyét, a nagy anyagi kárt okozó elemi csapást, nagyobb
tûzesetet, ipari vagy természeti katasztrófát, robbanótestek
elõtalálását, tömegszerencsétlenséget.

10. Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásról,
segítségkérésrõl.

11. Szomszédos országból érkezett segítségkérést, tûz-
jelzést, államhatáron átterjedõ jelentõs méretû tûzesetrõl.

12. Az országhatáron átható jelentõs tûzátterjedésrõl,
robbanásról, környezetszennyezésrõl.

13. Középmagas, magas épületben keletkezett tûzrõl,
amennyiben az az ott lakók életében jelentõs fennakadást
okozott, vagy a lakók az otthonaik elhagyására kénysze-
rültek.

14. 10 vagy több személy egyidejû halálát, illetve sú-
lyos sérülését okozó közlekedési balesetrõl tömegszeren-
csétlenségrõl.

15. Lakosságvédelmi intézkedést igénylõ jelentõs ese-
ményekrõl (kitelepítés, kimenekítés, energiaellátás- és
közmûzavarok stb.).

16. Jelentõs (100 millió forint feletti) anyagi kárral járó
tûz- vagy káresetrõl.

17. A veszélyes anyagot szállító jármûvek közúti és
vasúti, közlekedési súlyos hatásokkal járó balesetérõl.

18. Légi vagy vasúti jármû súlyos balesetérõl.

19. A vízi jármû balesetérõl, amennyiben az jelentõs
környezetszennyezést vagy halálos tömegszerencsétlensé-
get okozott, illetve a hajózási út elzáródott.

20. A fegyveres szervek épületeiben történt jelentõs tû-
zeset, robbanás vagy egyéb, a tûzoltóság beavatkozását
igénylõ mûszaki mentésrõl.

21. A szolgálat teljesítése közben ellátott feladatok so-
rán okozott vagy elszenvedett halálos kimenetelû, súlyos
sérüléssel járó, vagy különösen nagy kárt okozó balesetrõl.

22. A hivatásos állomány tagjának bûncselekmény ala-
pos gyanúja miatti õrizetbe vételérõl, vagy elõzetes letar-
tóztatásba helyezésérõl.

23. Rendkívüli idõjárási körülmények, hõségriadó al-
kalmával a katasztrófavédelmi szervek által bevezetett
rendszabályokról, az elvégzett feladatokról.

Közlemények

A Legfõbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Pápai Istvánné ajkai városi ügyészségi írnok elveszített
120541 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztálya érvénytelenítette.

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet
kistérségi tiszti fõorvosi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete,
– címe: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

A pályázat kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály megjelö-
lése: 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai:
– közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Dombóvári, Ta-

mási Kistérségi Intézete,
– címe: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti

fõorvos.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: az ÁNTSZ Dom-
bóvári, Tamási Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvo-
si feladatainak ellátása.

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

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-
vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Az állás elnyerésénél elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

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

A közszolgálati jogviszony idõtartama: a Ktv. 31. §
(10) bekezdése szerint 6 évre szóló határozott idejû kine-
vezés.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.
Az állás betölthetõ: legkorábban 2009. január 1-jétõl.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai programot és részletes fényképes, szakmai

önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolást),

– az okleveleket, bizonyítványokat másolatban,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenésétõl számított 15. nap.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 15 napon
belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézethez címezve, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézete Humánpolitikai Osztályára kell be-
nyújtani egy példányban (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat kistérségi tiszti
fõorvosi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Horváth Balázs humánpolitikai osztályvezetõ, címe:
Kaposvár, Fodor J. tér 1., telefon: 06 (82) 528-400, 06 (72)
514-940.

Devecser Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Ellátandó fõbb feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a
jegyzõ által meghatározott feladatok elvégzése, a polgár-
mesteri hivatalon belül a Hatósági Iroda vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat, melybõl

legalább 3 évet helyi önkormányzatoknál töltött el,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a mun-

kakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi
szakvizsga letételét igazoló okiratok hiteles másolatait.

Kinevezés, illetmény: a kinevezés határozatlan idõre
történik. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
egységes közszolgálati szabályzat alapján biztosítottak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt

Devecser város önkormányzatának jegyzõje ad a (88)
512-632-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatot Devecser Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete bírálja el a jegyzõ javaslata alapján.

A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör legko-
rábban 2009. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt
borítékban, postai úton Devecser város önkormányzatának
jegyzõjéhez – „Pályázat aljegyzõi állásra” és a pályázati
adatbázisban szereplõ 4474-2/2008. azonosító szám meg-
jelöléssel – címezve (8460 Devecser, Petõfi tér 1.) kell
benyújtani.

Az állással kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Devecser város önkormányzatának jegyzõjétõl a (88)
512-632-es telefonszámon lehet kérni.
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Délegyháza Község Önkormányzata
(2337 Délegyháza, Árpád u. 8.)

pályázatot hirdet
jogász (igazgatási elõadói) munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján teljes munkaidõdben, határo-
zatlan idõre szóló közszolgálati jogviszony, hat hónap pró-
baidõ kikötésével.

A munkavégzés helye: Délegyháza, Árpád út 8.

Ellátandó feladatok:
– képviselõ-testületi és bizottsági ülések elõkészítése,
– elõterjesztések kezelése,
– az ülések jegyzõkönyvezése,
– határozatok, rendeletek szerkesztése, aktualizálása,
– önkormányzati szerzõdések, megállapodások elké-

szítése, kezelése, nyilvántartása,
– a munkaköréhez kapcsolódó pályázati anyagok elké-

szítése, koordinálása,
– intézményekkel kapcsolattartás.

A munkakör betöltésének feltétele:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, jogász szakképzettség,
– gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 1–3 év

szakmai gyakorlat,
– gép- és gyorsírói bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû problémamegoldó
készség, teherbíró képesség, csapatszellemû munkavégzés.

Illetmény és egyéb juttatás:
– az 1992. évi XXIII. tv. 2. számú melléklete szerint

II. besorolási osztály szerint a közszolgálati jogviszony
idõtartamához rendelt szorzószám és 38 650 Ft illetmény-
alap szorzata szerinti illetmény,

– étkezési utalvány a mindenkori adómentes határig,
– ruházatiköltség-térítés,
– közszolgálati jogviszonyban eltöltött idõ alapján ju-

bileumi jutalom.

A pályázat benyújtásának feltétele:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi),
– iskolai és szakmai végzettségeket dokumentáló ok-

irat másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során pá-

lyázati anyagát megismerhessék,

– nyilatkozat arról, hogy vállalja az orvosi alkalmas-
sági vizsgálatot,

– összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Délegy-
háza Község Polgármesteri Hivatala címére. Kérjük a borí-
tékon feltüntetni: „Jogász (igazgatási elõadó)” 1679/2008.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5 napon belül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályá-
zatokból kiválasztja a személyes meghallgatásra jelölte-
ket, majd dönt a pályázat eredményérõl, melyrõl minden
pályázó értesítést kap.

A pályázat közzététele:
– Belügyi Közlöny,
– www.delegyhaza.hu,
– www.kszk.gov.hu,
– helyi hirdetõtábla.

Emõd Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi vezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletnek megfelelõen felsõfokú szakképzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél eltöltött legalább 2 év szakmai

gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve közigazgatási szakvizsga.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen, 2009. január 15-én betölthetõ.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2008. decem-
ber 23.

A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Emõd város önkormányzatának jegyzõje,
3432 Emõd, Kossuth tér 1.

Felpéc, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Nyúl Községek
Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulása

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört 4 órá-
ban kell ellátni, változó munkahelyen, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

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

(II. 3.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 4. pontjában megha-
tározott felsõfokú végzettség.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási-építéshatósági munkakörben szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány.

Ellátandó feladatok: a társuláshoz tartozó településeket
érintõen a jogszabályokban meghatározott építésügyi
igazgatási feladatok ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, személyes meghallgatás alapján.

A munkakör betölthetõ: 2009. január 1.
A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-

nítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Kisbajcs és Vének
Községek Körjegyzõsége, 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1.

További információ kérhetõ Burányi Bernadett kör-
jegyzõtõl a (96) 560-232-es telefonszámon.

Jászdózsa község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei gazdálkodási pénzügyi, könyvelõi feladatainak el-
látása, abban való részvétel. Adatszolgáltatás MÁK felé,
statisztikai adatszolgáltatás. Közremûködik a számlázá-
sokban, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos jelenté-
sek készítése, kötelezettségvállalás nyilvántartása.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában az
I. és II. besorolási osztályban meghatározott követelmény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-

használói szintû ismerete (Word, Excel).

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 1 db fényképet.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való közzétételtõl (2008. december 1.) számított
15 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai
úton kell benyújtani zárt borítékban a következõ címre:
Jászdózsa község jegyzõje, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály
tér 1. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat pénzügyi
ügyintézõ munkakörre”.
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A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás ered-

ménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázattal kapcsolatban további információ Szabó

Benedekné jegyzõtõl kérhetõ az (57) 436-060-as telefon-
számon vagy a jaszdozsa@vnet.hu címen.

Nagyecsed város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladata: kiemelt I. fokú építésügyi hatósági feladatok
ellátása, valamint a jegyzõ által a munkaköri leírásban
meghatározott feladatok elvégzése.

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

(III. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi vagy fõiskolai
szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõi, ma-
gasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

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

ványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírásával.

A pályázatokat írásba, a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 15 napon belül kell benyújtani dr. Böl-
csik István jegyzõnek címezve (4355 Nagyecsed, Rákóczi
u. 14.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Építéshatósági
ügyintézõ pályázat”.

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

Az álláshely betölthetõ 2009. január 1-jétõl.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelen-

né nyilvánításának jogát.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ

dr. Bölcsik István jegyzõtõl a (44) 545-000-s telefon-
számon.

Nemesnádudvar és Érsekhalma községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

az érsekhalmi hivatalban
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi

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

Költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat
elõnyt jelent.

A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

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

vagy azok hitelesített másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezés határozatlan idõre létesül, 6 hónapos pró-
baidõ kikötésével.

Az álláshely betölthetõ: 2009. március 1-jétõl.
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. és a helyi közszolgá-

lati szabályzat szerint.
Ellátandó feladatok: pénzügyi igazgatási és gazdálko-

dással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint UMVP pá-
lyázatok elszámolása.

Lakást az önkormányzat nem tud biztosítani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázatot Nemesnádudvar és Érsekhalma községek

körjegyzõje részére kell benyújtani: 6348 Érsekhalma, Fõ
utca 22.

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

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ Vancsik György körjegyzõtõl a 06 (30) 278-7797-es
telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
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Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális ügyintézõ (igazgatási) munkakör betöltésére

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

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép-felhasználói ismeretek,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

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

iratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások,

valamint a természetben nyújtott szociális ellátások körébe
tartozó ügyek intézése, érdemi döntésre való elõkészítése,

– a szociális igazgatási munkakörbõl adódó feladatok
ellátása.

A közszolgálati jogviszony tartalma: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatás.

A munkavégzés helye: Simontornya Város Polgármes-
teri Hivatala Hatósági Osztálya, 7081 Simontornya, Szent
István király utca 1.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) rendeletben, valamint a polgármesteri
hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak Belügyi Közlönyben mint hivatalos közlönyben
történt közzétételétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15. nap, a pályázatot a kinevezõ Simontor-
nya város jegyzõje bírálja el.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-

tékban, Simontornya város jegyzõjéhez címezve kell be-
nyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

címre. A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat a szociális
ügyintézõ munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929 telefonszámon.

Törökbálint Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására

Törökbálint Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII.
törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autó-
busszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett me-
netrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazda-

sági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek te-
vékenységi körébe tartozik a menetrend szerinti szárazföl-
di személyszállítás és rendelkezik a hatályos jogszabá-
lyokban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel.

Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározottak alap-
ján vehet részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás
ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje: a Belügyi

Közlöny megjelentését követõ 60. nap vagy 2009. feb-
ruár 4. 16.00 óra.

A pályázati kiírás ára 50 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki

átutalással az ajánlatkérõ UniCredit Bank 10950009-
00000002-58160008 számú számlájára, vagy készpénz-
befizetéssel a polgármesteri hivatalban (Törökbálint Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 2045 Törökbálint, Munkácsy
M. u. 79.).

A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen
nyomtatott formában átvehetõ a polgármesteri hivatalban,
elõre egyeztetett idõpontban. (Munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8.00–16.00 óra, pénteken 8.00–12.00 óra kö-
zött.)

Az elbírálás módja és szempontjai:
Az érvényes ajánlatot tevõ alkalmas pályázók közül a

legkedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázó a pályázat nyer-
tese. A legkedvezõbb pályázat kiválasztására készült érté-
kelési rendszer a részletes pályázati felhívás melléklete.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés legkésõbbi
idõpontja és helye:

Eeredményhirdetés: 2009. február 26.
Szerzõdéskötés: 2009. február 27.
Helye: Törökbálint, Munkácsy M. u. 83.
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A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõ-
dés idõtartama:

A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2009. március 1.
A szerzõdés idõtartama: 2009. március 1.–2012. decem-

ber 31.

További információk: dr. Horti István jegyzõ, Török-
bálint Város Önkormányzata, 2045 Törökbálint, Munká-
csy Mihály u. 79. Tel.: 06 (23) 335-021; fax: 06 (23)
336-039; e-mail: jegyzo@torokbalint.hu).

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Abaújszántó Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább ötéves
szakmai tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítést vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga letéte-
lét igazoló okiratok másolatát,

– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-
mai, vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-

viszony létesítésekor 6 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. alapján.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Abaújszántó Város Polgármesteri
Hivatal jegyzõje, 3881 Abaújszántó, Béke u. 51.

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

A pályázatok 1992. évi XXIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Telefon. (47) 330-018.

Kistarcsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Kistarcsa város közigazgatási területén végzendõ
közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés

keretében történõ ellátására

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
725/2008. (XI. 18.) számú határozata, valamint az autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján
Kistarcsa város közigazgatási területén végzendõ közúti
személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében tör-
ténõ ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó
maradéktalanul feleljen meg az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek,
továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást legalább a jelenleg
érvényes menetrendnek megfelelõen és legalább a jelen-
legi szolgáltató által üzemeltetett jármûpark és szolgálta-
tás színvonalán biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Kistarcsa Város Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2143 Kis-
tarcsa, Szabadság út 48. I/15.) munkanapokon 8–12 óra
között.

Az ajánlattétel határideje: 2009. február 10. (kedd)
12 óra.

Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel
nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében
legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.

Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez képest a járatgya-

koriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfele-
lõen, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intéz-
ményrendszer elérhetõségére is,

– a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák
(pontosság, megbízhatóság, utasbiztonság, tisztaság),

– a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-
ségeinek biztosítása,

– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvo-
nala, az üzemeltetés környezeti hatásai,
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– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2009. már-
cius 20.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2009. már-
cius 23.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2009. ápri-
lis 1.

A szerzõdés idõtartama: 5 év, azaz 2009. április 1-jétõl
2014. március 31. napjáig.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos fel-

adatok,
– az önkormányzat jegyzõi hatáskörébe tartozó felada-

tok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat,
– pénzügyi és gazdálkodási területen szerzett gya-

korlat.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– önéletrajz,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és a szakmai képzettséget iga-

zoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
– a közigazgatásban eltöltött gyakorlatot igazoló irat.

Juttatások:
– illetmény, pótlék és egyéb juttatások a köztisztvise-

lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
– szolgálati lakás rendelkezésre áll.

A pályázat benyújtásának helye: Magyarbánhegyes
Község Polgármesteri Hivatala, Laduver Ferenc polgár-
mester, 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.

Az álláshelyet a pályázat elbírálását követõen azonnal
be lehet tölteni.

A pályázatot a pályázati felhívásnak a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenésétõl számított 30 napon belül kell
benyújtani, elbírálására a képviselõ-testület következõ
rendes ülésén kerül sor.

Mány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdasági ügyintézõi munkakör

betöltésére

Ellátandó feladatok: az önkormányzati költségvetés tel-
jesítéséhez fûzõdõ feladatok, számviteli folyamatok sza-
bályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon
nyilvántartása, támogatások, pályázatok, a pénzügyi elszá-
molásokhoz adatszolgáltatás, a pénzügyi információs
rendszer mûködtetése, fõkönyvi könyvelés, analitikus
nyilvántartások vezetése, bevallások készítése stb.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középfokú iskolai végzettség esetén emellett leg-

alább mérlegképes könyvelõi végzettség vagy felsõfokú
szakirányú iskolai végzettség, valamint a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
által elõírt, a munkakör betöltéséhez szükséges képesí-
tések,

– közigazgatási alapvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent önkormányzati vagy költségvetési szerv-
nél szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1993. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Mány Község Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata
alapján történik.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.
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A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap pró-

baidõ kikötésével.
A pályázatokról kinevezési jogkört gyakorló jegyzõ

dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kap-
nak.

A pályázatot zárt borítékban, dr. Majoros Ildikó jegyzõ
nevére címezve kell benyújtani „Pályázat pénzügyi-gaz-
dasági munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2065
Mány, Rákóczi u. 67.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a jegyzõtõl a (22) 350-143-as telefonszámon.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, általá-

nos gazdasági és statisztikai ügyintézõ vagy vállalkozási
ügyintézõi szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– legalább 5 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. december 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. decem-

ber 30.
Az állások betölthetõk 2009. január 1-jétõl.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal, 2097 Pilisbo-
rosjenõ, Fõ út 16. A borítékra kérjük ráírni: „Adóügyi
ügyintézõi pályázat”.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 336-387.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ építéshatósági munkakör betöltésére

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

tõmérnöki szakképzettség, fõiskolai szintû településmér-
nöki szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat vagy annak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. decem-
ber 15.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. decem-
ber 30.

Az állások betölthetõk: 2009. január 1-jétõl.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 2097 Pilisbo-
rosjenõ, Fõ út 16. A borítékra kérjük ráírni: „Építésható-
sági ügyintézõi pályázat”.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 336-387.

Piricse–Ömböly községi önkormányzatok
körjegyzõje pályázatot hirdet

pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai és közgazdasági szakképzettség vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénz-

ügyi-számviteli szakképzettség, mérlegképes könyvelõ ál-
lamháztartási szak,

– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
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Elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli szakképesítés,
– közigazgatási szervnél legalább egyéves szakmai

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

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: Piricse, Petõfi út 11.
Bérezés: a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idejû, hat hónap próbaidõ ki-

kötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ

15. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: dr. Kere-

kes Imre körjegyzõ, 4375 Piricse, Petõfi út 11.
A pályázattal kapcsolatban a következõ telefonszámon

lehet érdeklõdni: 06 (42) 280-300, 280-461.

Piricse-Ömböly községi önkormányzatok körjegyzõje
pályázatot hirdet

szociális és gyámügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: szociális

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisz-
tens, szociális gondozó és szervezõ szakképesítés,

– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– államigazgatási fõiskola, szociális munkás fõisko-

lai-egyetemi végzettség vagy szociálpolitikai egyetemi
végzettség vagy folyamatban lévõ szakirányú felsõfokú
végzettség egy éven belüli megszerzése,

– közigazgatási szervnél legalább egyéves szakmai
gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga.

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

Ellátandó feladatok: szociális-gyámügyi feladatok.
Munkavégzés helye: Ömböly, Szabadság tér 10.
Bérezés: a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idejû, hat hónap próbaidõ ki-

kötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ

15. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: dr. Kere-

kes Imre körjegyzõ, 4375 Piricse, Petõfi út 11.
A pályázattal kapcsolatban a következõ telefonszámon

lehet érdeklõdni: 06 (42) 280-300, 280-461.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap déli
12.00 óra.

A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra
kérjük megküldeni.

A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-
ben történik.

Közzététel díja: 47 000 Ft + áfa.
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Tájékoztató

Tisztelt elõfizetõk, tisztelt olvasók!

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) 13. §-ának (3) bekezdése alapján
2009. január 1-jétõl egy minisztérium csak egyetlen hivatalos lapot adhat ki.

A törvényi rendelkezés végrehajtásának megfelelõen az Önkormányzati Minisztérium hivatalos lapja – az
Eitv. módosításának 2009. január 1-jei hatálybalépését követõen – a Belügyi Közlöny marad. A Turisztikai Érte-
sítõ, a Sportértesítõ, valamint a Miniszterelnöki Hivatal elsõdleges kiadásában megjelenõ Önkormányzatok
Közlönye címû tárcalapok megszüntetésre kerülnek, azonban ezen lapok tartalma; az eddigiekben általuk köz-
zétett közlemények, pályázatok, információk stb. a jövõben a Belügyi Közlönyben kerülnek megjelentetésre.

Tájékoztatásunk szíves figyelembevételét és megértésüket kérve
Tisztelettel:

szerkesztõbizottság

Szerkeszti az Önkormányzati 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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.

HU ISSN 0865–5154

08.3553 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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