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Jogszabályok

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
11/2008. (III. 1.) ÖTM

rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek

az országos népszavazási kezdeményezésen
és az országos népi kezdeményezésen történõ

végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § k) pontjában megállapított feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

Ezt a rendeletet kell alkalmazni a választási irodák or-
szágos népszavazás kezdeményezésével, valamint orszá-
gos népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai végre-
hajtására.

2. §

Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) el-
látja az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) titkársági feladatait.

3. §

Az OVI a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ
ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kez-
deményezõnek.

4. §

(1) Az OVI az aláírásgyûjtõ ívek benyújtásakor, vala-
mint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
118/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben gondos-
kodik a zárt csomagban benyújtott aláírásgyûjtõ ívek átvé-
telérõl és biztonságos megõrzésérõl. Az átvételi jegyzõ-
könyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az
aláírások számára vagy az aláírásgyûjtõ ívek számára vo-
natkozó nyilatkozatát.

(2) Az OVI a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala útján statisztikai és matema-
tikai módszerek alkalmazásával, szükség esetén az aláírá-
sok tételes vizsgálatával adatokat szolgáltat az OVB-nek
az érvényesnek tekinthetõ aláírások számának megállapí-
tásához.

5. §

A helyi választási iroda vezetõje – az OVB döntése
alapján – közremûködik az aláírásgyûjtõ ívet aláíró válasz-
tópolgárok személyazonosságának ellenõrzésében: ha az
aláírás eredetiségét illetõen kétség merült fel, a választó-
polgár nyilatkozatát kéri arra vonatkozóan, hogy az alá-
írásgyûjtõ ívet aláírta-e, majd a nyilatkozatot továbbítja az
OVB-nek.

6. §

Az aláírásgyûjtõ ív mintáját e rendelet melléklete álla-
pítja meg.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelethez
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ALÁÍRÁSGY JT  ÍV 

országos népszavazás kit zését kezdeményezzük/
Alulírottak 

országos népi kezdeményezést támogatunk 
az alábbi kérdésben:

(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya) 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Lakcím Saját kez  aláírás 

 -       -     1.  

 -       -     2.  

 -       -     3.  

 -       -     4.  

 -       -     5.  

 -       -     6.  

 -       -     7.  

 -       -     8.  

 -       -     9.  

 -       -     10.  

 -       -     11.  

 -       -     12.  

 -       -     13.  

 -       -     14.  

 -       -     15.  

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 

................................................................. 
az aláírást gy jt  polgár aláírása 

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy jt  ívet 
…………….……..…. számú határozatával hitelesítette. 
Budapest, ……… év …… hó …… nap. 

P. H.  ……………………………………..

Országos Választási Iroda vezet je



Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
10/2008. (II. 26.) ÖTM

rendelete
az ikerintézményi program és projektjei
lebonyolításának részletes szabályairól

Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevé-
kenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. ren-
delet 11. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § m) pontjában megállapított feladatkörben a követke-
zõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya az ikerintézményi programban pályá-
zóként részt vevõ magyarországi szervekre és természetes
személyekre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) adminisztratív iroda (Administrative Office): a ked-

vezményezett állam közigazgatási rendszerébe tartozó,
ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi projek-
tek pénzügyi, adminisztratív lebonyolításáért felelõs
szerv;

b) akkreditált szerv (Mandated Body): minden olyan
intézmény, amely nem minõsül a 73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjaiban meghatározott szervnek, tevékenysége
révén azonban azok valamelyikéhez közvetlenül kapcso-
lódik, továbbá megfelel az R. 3. § (3) bekezdésben foglalt
feltételeknek;

c) Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egy-
sége (Twinning Co-ordination Team, a továbbiakban:
Ikerintézményi Koordináló Egység): az ikerintézményi
program teljes körû, átfogó koordinálásáért felelõs, köz-
ponti szerv;

d) hosszú távú ikerintézményi szakértõ (Resident Twin-
ning Advisor): a projektmegvalósítás operatív irányításá-
ért felelõs, a megvalósítás idõtartama alatt folyamatosan a
kedvezményezett országban tartózkodó, ám továbbra is a
pályázásra jogosult intézmény állományába tartozó sze-
mély az ikerintézményi projektek esetében;

e) ikerintézményi felelõs: a pályázásra jogosult intéz-
mény keretein belül kijelölt személy, akin keresztül a nem-
zeti koordinációt végzõ szerv kapcsolatot tart a szakértõt
küldõ intézménnyel;

f) Ikerintézményi Kézikönyv (Twinning Manual): az
ikerintézményi program szabályrendszerét tartalmazó, az
Ikerintézményi Koordináló Egység által elkészített hivata-
los dokumentum;

g) ikerintézményi menedzsment költségek kompenzá-
ciója (Twinning Management Cost Compensation,
a továbbiakban: ikerintézményi menedzsment kompenzá-
ció): a pályázat megvalósítási jogát elnyerõ intézmény
számára a ledolgozott szakértõi napok után automatikusan
járó, a szakértõi díjak 150%-ának megfelelõ szabad fel-
használású összeg, amely a projekt kivitelezése során fel-
merülõ irányítási, adminisztrációs költségek fedezését
szolgálja;

h) ikerintézményi program (Twinning Programme): az
Európai Unió intézményfejlesztési programja, melynek
célja a közösségi vívmányok átvételének, alkalmazásának
elõsegítése a kedvezményezett államok közigazgatási
rendszerének fejlesztésén keresztül;

i) ikerintézményi projekt (Twinning Project): az ikerin-
tézményi programon belül megvalósított, elsõsorban átfo-
gó intézményfejlesztési reformok végrehajtását szolgáló,
minimum 12 hónap idõtartamú projekttípus, mely során a
küldõ állam szakértõi az európai uniós intézményrendszer
kiépítésével, mûködtetésével kapcsolatos tapasztalataikat
adják át a kedvezményezett ország szakembereinek;

j) ikerintézményi szerzõdés (Twinning Contract): az
ikerintézményi projekt megvalósításáról kötött szerzõdé-
ses megállapodás a kedvezményezett, illetve a donor or-
szág érintett intézményei között, amely tartalmazza a mun-
katervet, valamint az Ikerintézményi Kézikönyv által kö-
telezõen elõírt mellékleteket;

k) Ikerintézményi Stratégia (a továbbiakban: Straté-
gia): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban:
NFÜ) által az érintett tárcák bevonásával elkészített, és
évente felülvizsgált dokumentum, mely országos szinten a
fõbb stratégiai célkitûzéseket tartalmazza;

l) junior partner: a pályázásra jogosult intézmények ál-
tal létrehozott nemzetközi konzorcium azon tagja, amely-
nek a pályázatírásban és a projektmegvalósításban való
részvétele, valamint koordinációs feladatai a projekt
egy – a konzorcium vezetõjével egyetértésben – meghatá-
rozott részére korlátozódnak;

m) kedvezményezett intézmény (Beneficiary institu-
tion): az Ikerintézményi Kézikönyvben lehetséges ked-
vezményezettként megjelölt valamely ország azon intéz-
ménye, mely jogosult államigazgatási rendszerének fej-
lesztése céljából ikerintézményi, illetve rövid távú ikerin-
tézményi pályázati felhívást kiírni, a projekt megvalósítá-
sáért felelõs pályázásra jogosult intézményt kiválasztani,
valamint a kiválasztott féllel együttmûködve a projektet
megvalósítani;

n) konzorciumi egyezmény (Consortium Agreement):
az ikerintézményi projektek megvalósítása során, külön-
bözõ országok pályázásra jogosult intézményei között lét-
rejött egyezmény, mely a konzorcium vezetõje, valamint a
junior partnerek közötti viszonyt szabályozza;

o) konzorcium vezetõje (Lead partner): a pályázásra jo-
gosult intézmények által létrehozott nemzetközi konzor-
cium azon tagja, mely a pályázatírási, szerzõdéskötési és
projektmegvalósítási szakasz teljes koordinálásáért, vala-
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mint az ezzel kapcsolatos döntések meghozataláért fele-
lõs;

p) Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(a továbbiakban: KPSZE): az NFÜ felügyelete alá tartozó
szerv, mely Magyarországon az adminisztratív iroda sze-
repét tölti be olyan projekteknél, ahol a magyar intézmény
a kedvezményezett fél, a donori ikerintézményi tevékeny-
ség során pedig a projektmegvalósításban részt vevõ intéz-
mények szükségleteinek megfelelõen – a velük történt kü-
lön megállapodás alapján – a projektek pénzügyi és admi-
nisztratív lebonyolításában vállal szerepet;

q) napidíj (Per diem): a kiküldetés idején mindenkor
érvényes napi díjszabás szerint a kedvezményezett ország-
ban eltöltött éjszakák száma alapján elszámolható, az
Európai Bizottság által országonként meghatározott és
rendszeresen felülvizsgált kiküldetési díj, a szállodai, ét-
kezési és helyi közlekedési költségek fedezésére;

r) nemzeti ikerintézményi megbízott (National Contact
Point, a továbbiakban: nemzeti megbízott): a nemzeti
szintû koordinációt végzõ személy a küldõ és kedvezmé-
nyezett országokban; Magyarországon az NFÜ ikerintéz-
ményi koordinációért felelõs szervezeti egységének köz-
tisztviselõje;

s) nemzeti koordinációt végzõ szerv: az NFÜ;
t) pályázásra jogosult intézmény: az R. 1. § (1) bekez-

désének a)–c) pontjában meghatározott szervek, amelyek
jogosultak a kedvezményezett intézmény által elkészített
projektfelhívásokra pályázatot benyújtani;

u) projektvezetõ (Project leader): a pályázásra jogosult
intézmény által vállalt, projektlebonyolítással kapcsolatos
tevékenység stratégiai irányításáért felelõs, a pályázásra
jogosult intézmény által kijelölt személy;

v) rövid távú ikerintézményi projekt (Twinning Light
Project): az ikerintézményi programon belül megvalósí-
tott, ám az ikerintézményi projektnél kisebb költségvetésû
és idõtartamú projekttípus, mely során a küldõ állam szak-
értõi az európai uniós intézményrendszer kiépítésével,
mûködtetésével kapcsolatos tapasztalataikat adják át a
kedvezményezett ország szakembereinek;

w) szakértõi díj: az ikerintézményi, illetve rövid távú
ikerintézményi projektek megvalósításában részt vevõ
szakértõk juttatása minden olyan nap után, mely során a
kedvezményezett állam területén a szakértõ az ikerintéz-
ményi szerzõdés munkatervében (workplan) meghatáro-
zott feladatok megvalósítására irányuló tevékenységet
folytatott;

x) szóbeli meghallgatás (Selection Meeting): a projekt-
megvalósításban részt vevõ pályázásra jogosult intézmény
kiválasztásának második, a kedvezményezett országban
megrendezésre kerülõ fázisa az ikerintézményi projektek
esetében;

y) tagállami Partner (Member State Partner): az iker-
intézményi vagy rövid távú ikerintézményi projektek le-
bonyolítására önállóan – vagy szakértõk bevonásával, de
junior partner nélkül – pályázó intézmény.

A pályázás szakasza

3. §

(1) A kedvezményezett intézmény által elkészített és az
Európai Bizottság által jóváhagyott pályázati felhívást a
nemzeti megbízott elektronikus formában haladéktalanul
továbbítja a szakmailag érintett magyar szervek ikerintéz-
ményi felelõseinek, valamint gondoskodik az aktuális fel-
hívások listájának az NFÜ hivatalos honlapján való közzé-
tételérõl.

(2) A pályázásra jogosult intézmények kötelesek iker-
intézményi felelõst kijelölni.

(3) Az ikerintézményi felelõs feladata:
a) az ikerintézményi és a rövid távú ikerintézményi pá-

lyázati felhívások elektronikus úton történõ fogadása,
b) a pályázati felhívások – kézhezvételtõl számított két

munkanapon belüli – továbbítása a pályázásra jogosult in-
tézményen belüli illetékes szervezeti egységhez,

c) a nemzeti megbízott írásban történõ informálása a
pályázási szándékról, valamint annak formájáról.

4. §

(1) A pályázásra jogosult intézmény a pályázásról való
döntéshozatal során köteles a Stratégiában lefektetett cél-
kitûzések figyelembevételével eljárni.

(2) A pályázásra jogosult intézmény rendelkezésére álló
erõforrások, valamint az adott projekt jellegének legin-
kább megfelelõ részvételi forma kiválasztását a nemzeti
megbízott tanácsadással segíti.

(3) A pályázási forma jellegétõl függetlenül a pályázás
határidejének lejárta elõtt minimum három munkanappal a
pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti megbí-
zottat írásban értesíteni részvételi szándékáról, annak for-
májáról.

(4) A pályázásra jogosult intézmény felkérésére a nem-
zeti megbízott segítséget nyújt – a pályázásra jogosult in-
tézmény ikerintézményi programban való részvételéhez
szükséges – külföldi vagy magyar partnerintézmény kere-
sésében.

(5) A pályázásra jogosult intézmény a (4) bekezdésben
foglalt felkérés során – elektronikus úton, továbbá írásban
is – értesíti a nemzeti megbízottat a részvétel formájáról,
az általa biztosított szakértõk státuszáról (rövid-, közép-
vagy hosszú távú), létszámáról, valamint arról, hogy az
adott projekt mely részeinek megvalósítását vállalja. Kül-
földi partner keresése esetén a nemzeti megbízott értesíté-
sekor – magyar nyelvû írásbeli tájékoztatás mellett – egy
angol nyelvû elektronikus értesítést is mellékelni kell.

(6) Az együttmûködni kívánó intézmények közvetlenül
a pályázásra jogosult intézményt keresik meg. A külföldi
vagy magyar intézmény részérõl történt megkeresésekrõl,
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illetve a végleges partner kiválasztásáról a pályázásra jo-
gosult intézmény ikerintézményi felelõse köteles a nemze-
ti megbízottat írásban – a pályázás határidejének lejárta
elõtt minimum három munkanappal – tájékoztatni.

5. §

(1) A pályázat elkészítésére vonatkozó követelménye-
ket az Ikerintézményi Kézikönyv, valamint a projektfelhí-
vás tartalmazza. A pályázat szakmai jellegû kidolgozása a
pályázásra jogosult intézmény feladata, a pályázatírásban
a nemzeti megbízott – felkérés esetén – segítséget nyújt.

(2) Az elkészített pályázati anyagban a pályázásra jogo-
sult intézmény köteles projektvezetõt kijelölni. Projektve-
zetõvé az jelölhetõ ki, aki:

a) a küldõ intézménnyel munkaviszonyban, szolgálati,
köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll;

b) vezetõ beosztású;
c) a pályázásra jogosult intézmény által vállalt projekt-

lebonyolítással kapcsolatos tevékenység koordinálásához
kellõ szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(3) Az elkészült pályázati anyagot a hivatalos pályázási
határidõ lejárta elõtt legkésõbb három munkanappal a pá-
lyázásra jogosult intézmény – amennyiben önállóan, kon-
zorcium vezetõjeként vagy junior partnerként pályá-
zik – köteles elektronikus formában a nemzeti megbízott
részére megküldeni. A határidõn túl beérkezett pályázati
anyagokat a nemzeti ikerintézményi megbízott nem köte-
les továbbítani, azonban ha azokat szakmailag kellõkép-
pen elõkészítettnek találja, saját hatáskörében kivételesen
mégis dönthet a továbbítás mellett. Ellenkezõ esetben a
pályázati anyagot – további indoklás nélkül – visszaküldi
az azt benyújtó intézménynek. A pályázásra jogosult in-
tézmény nem köteles a pályázatot a nemzeti megbízott ré-
szére megküldeni, ha az R. 9. §-ában meghatározott szak-
értõ delegálás útján vesz részt a projektben.

(4) A pályázat nyomtatott, projektvezetõ által aláírt pél-
dányát a pályázásra jogosult intézmény köteles az elektro-
nikus verzió megküldésétõl számított öt munkanapon be-
lül a nemzeti megbízott részére megküldeni.

(5) Amennyiben több magyar intézmény is jelzi pályá-
zási szándékát ugyanarra a projektre, a nemzeti megbízott
egyeztetõ megbeszélést hív össze az érintettek részvételé-
vel. Ha az egyeztetésen nem sikerül megállapodásra jutni,
a nemzeti megbízott saját hatáskörében dönt arról, hogy
melyik intézmény pályázatát tekinti hivatalos magyar pá-
lyázatnak. Döntésérõl minden esetben értesíti az érintette-
ket.

(6) A nemzeti megbízott ellenõrzi az Ikerintézményi
Kézikönyvben meghatározott, pályázatra vonatkozó köve-
telmények teljesülését. A pályázásra jogosult intézmény
sikeres pályázása érdekében a nemzeti megbízott a pályá-
zási határidõt megelõzõen a hozzá eljuttatott írásbeli pá-

lyázati anyagot – a pályázásra jogosult intézmény elõzetes
beleegyezésével – módosíthatja. A módosított pályázatot a
nemzeti megbízott köteles elektronikus úton a pályázásra
jogosult intézmény részére eljuttatni.

(7) A nemzeti megbízott köteles a hivatalos pályázási
határidõn belül a pályázatot továbbítani az Ikerintézményi
Koordináló Egységnek, illetve a kiírásban megjelölt egyéb
szervnek vagy intézménynek.

(8) A pályázatírási szakaszban a pályázásra jogosult in-
tézmény részérõl felmerült költségek a pályázásra jogosult
intézményt terhelik.

6. §

(1) Az ikerintézményi projekt nyertes pályázója az írás-
beli pályázati dokumentum, valamint annak szóbeli pre-
zentációja alapján kerül kiválasztásra. Amennyiben a pá-
lyázásra jogosult intézmény önállóan vagy konzorcium
vezetõjeként pályázik a projekt megvalósítására, a szóbeli
meghallgatásra kötelezõ legalább a hosszú távú ikerintéz-
ményi szakértõt, valamint a projektvezetõt delegálni.

(2) A kedvezményezett államban megrendezett szóbeli
meghallgatás során a vezetõ tagállami projektvezetõ és a
hosszú távú ikerintézményi szakértõ ismerteti a pályázásra
jogosult intézmény pályázati anyagának fõbb ismérveit. A
junior tagállami projektvezetõ szintén részt vehet a meg-
hallgatáson.

(3) A meghallgatás idõpontjáról a nemzeti megbízott az
Ikerintézményi Koordináló Egységtõl vagy a kedvezmé-
nyezett államban található adminisztratív irodától kap ér-
tesítést. Az így kapott információt a nemzeti megbízott ha-
ladéktalanul továbbítja a pályázásra jogosult intézmény
ikerintézményi felelõsének.

(4) A nemzeti megbízott hivatalosan kérelmezheti a
meghallgatás idõpontjának módosítását az Ikerintézményi
Koordináló Egységtõl vagy a kedvezményezett államban
található adminisztratív irodától.

(5) A szóbeli meghallgatáson való sikeres szereplés ér-
dekében a nemzeti megbízott a kiutazó magyar delegáció
részére a kedvezményezett országról háttéranyagot bizto-
síthat, valamint kezdeményezheti a kedvezményezett or-
szágban mûködõ magyar diplomáciai képviselet meghall-
gatáson való jelenlétét, melyrõl a Külügyminisztériumot
egyidejûleg tájékoztatja.

(6) A szóbeli prezentációt értékelõ formanyomtatványt
a pályázásra jogosult intézmény közvetlenül a kedvezmé-
nyezett intézménytõl kapja. A pályázásra jogosult intéz-
mény köteles az értékelõ formanyomtatvány másolatát a
kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül a nemzeti
megbízottnak megküldeni.
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(7) A szóbeli meghallgatással kapcsolatos, a pályázásra
jogosult intézmény részérõl felmerült költségek a pályá-
zásra jogosult intézményt terhelik.

(8) A rövid távú ikerintézményi projekteknél nincs szó-
beli meghallgatás.

7. §

A kedvezményezett intézmény által meghozott, a nyer-
tes pályázatot kiválasztó döntésrõl szóló hivatalos értesí-
tést a pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti
megbízott részére az értesítés másolatának kézhezvételé-
tõl számított öt munkanapon belül megküldeni.

A szerzõdéskötési szakasz

8. §

(1) A 2. § j) pontjában meghatározott ikerintézményi
szerzõdés tartalmára vonatkozóan az Ikerintézményi Kézi-
könyv és mellékleteinek elõírásai az irányadóak.

(2) Az ikerintézményi szerzõdés tartalmát a pályázásra
jogosult intézmény határozza meg a kedvezményezett in-
tézménnyel egyetértésben. Az ikerintézményi szerzõdés-
ben részletesen szabályozni kell különösen a felek felelõs-
ségét, – a projekt szabályos megvalósulása tekinteté-
ben – a projekt pénzügyi, adminisztratív lebonyolításának
rendjét. Az ikerintézményi szerzõdést jóváhagyhatja az
Ikerintézményi Koordináló Egység, erre vonatkozóan a
mindenkor érvényes Ikerintézményi Kézikönyv vonatko-
zó rendelkezései az irányadóak.

(3) A szerzõdéskötés fõbb lépéseirõl a pályázásra jogo-
sult intézmény a nemzeti megbízottat írásban tájékoztatja,
valamint a szerzõdéstervezetek és a végsõ szerzõdés má-
solatát a kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül el-
juttatja a nemzeti megbízott részére.

(4) Az ikerintézményi szerzõdést a pályázásra jogosult
intézmény részérõl a projektvezetõ írja alá. Amennyiben a
projektvezetõ a pályázásra jogosult intézmény költségve-
tése fölött kötelezettségvállalási jogkörrel nem rendelke-
zik, aláírása mellett a szerzõdést a kötelezettségvállalási
jogkörrel rendelkezõ személy is ellenjegyzi.

(5) A nemzeti megbízott a pályázásra jogosult intéz-
mény megkeresésére segít a pályázásra jogosult intézmény
érdekeinek megfelelõ szerzõdés kialakításában.

(6) A projektben részt vevõ felek a szerzõdéstervezetet
a 7. § szerinti értesítéstõl számított 3 hónapon belül eljut-
tatják az Ikerintézményi Kézikönyvben meghatározott
szerv részére véleményezésre. A határidõ elmulasztása a
kedvezményezett intézmény döntése alapján a pályázati
felhívás újraköröztetését eredményezheti.

(7) A projektben részt vevõ felek az általuk aláírt, de az
Ikerintézményi Koordináló Egység által még jóvá nem ha-
gyott szerzõdést – a pályázati döntés kihirdetésétõl számí-
tott hat hónapon belül – az Ikerintézményi Koordináló
Egység és a kedvezményezett államban található admi-
nisztratív iroda részére jóváhagyásra eljuttatják. A szerzõ-
déskötést követõen válik lehetõvé a szerzõdéskötési sza-
kasz során felmerült, a projektvezetõhöz, a hosszú távú
ikerintézményi szakértõhöz, valamint a junior partner pro-
jektvezetõjéhez kapcsolódó költségek utólagos, a kedvez-
ményezett államban található adminisztratív iroda általi
megtérítése. A szerzõdés elõkészítéséhez kapcsolódó költ-
ségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha az
ikerintézményi szerzõdés megkötésre kerül, és a kiválasz-
tásról és a szerzõdés hatálybalépésérõl szóló értesítések
között nem telik el több, mint hat hónap.

(8) A rövid távú ikerintézményi projektek esetében a
(7) bekezdésben meghatározott költségeket az adminiszt-
ratív iroda nem téríti meg.

9. §

(1) Amennyiben a pályázásra jogosult intézmény – akár
nemzetközi konzorcium vezetõjeként, akár junior partner-
ként – vesz részt ikerintézményi projekt megvalósításá-
ban, köteles az ikerintézményi szerzõdés aláírását megelõ-
zõen konzorciumi egyezményt kötni a partnerintéz-
ménnyel. A nemzeti megbízott tanácsadás útján segíti a
pályázásra jogosult intézményt a konzorciumi egyezmény
kidolgozásában. A pályázásra jogosult intézmény a kon-
zorciumi egyezmény megkötésérõl az egyezmény másola-
tának az aláírást követõ öt munkanapon belül történõ meg-
küldésével értesíti a nemzeti megbízottat.

(2) A konzorciumi egyezményt a pályázásra jogosult in-
tézmény részérõl a projektvezetõ írja alá. Amennyiben a
projektvezetõ a pályázásra jogosult intézmény költségve-
tése fölött kötelezettségvállalási jogkörrel nem rendelke-
zik, aláírása mellett az egyezményt a kötelezettségvállalási
jogkörrel rendelkezõ személy is ellenjegyzi.

(3) Az egyezményben az Ikerintézményi Kézikönyv
alapján meg kell határozni:

a) a pályázásra jogosult intézmény által elvégzendõ
projektfeladatokkal kapcsolatos döntési jogköröket;

b) a konzorciumi felek projektmegvalósításra vonatko-
zó – egymással, a kedvezményezett intézménnyel, vala-
mint az Európai Bizottsággal szembeni – kötelezettségeit;

c) a pénzügyi lebonyolítás rendjére vonatkozó rendel-
kezéseket – amennyiben a pályázó intézmény a pénzügyi
lebonyolítást nem bízta más, közvetítõ szervre –, különö-
sen, hogy:

ca) a projektmegvalósításból származó bevételek köz-
vetlenül a pályázásra jogosult intézmény részére kerülnek
átutalásra,
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cb) a pályázásra jogosult intézmény junior partnerként
való részvétele esetén a konzorcium vezetõje – a kedvez-
ményezett országban található adminisztratív iroda részé-
rõl történt átutalást követõen, ha a felek másként nem ren-
delkeznek – tíz munkanapon belül köteles a pályázásra jo-
gosult intézményt megilletõ összeget a pályázásra jogosult
intézmény számlájára átutalni,

cc) a pályázásra jogosult intézmény junior partnerként
való részvétele esetén a pályázásra jogosult intézmény ál-
tal elvégzendõ projektfeladatokhoz kapcsolódó ikerintéz-
ményi menedzsment kompenzációnak maximum 20%-a
engedhetõ át a konzorcium vezetõ részére, a projekt pénz-
ügyi lebonyolítása során felmerülõ költségeinek fedezése
céljából.

(4) Rövid távú ikerintézményi projekt esetében konzor-
ciumi partner nem vonható be a pályázat elkészítésébe.

A projektmegvalósítás szakasza

10. §

(1) A projektmegvalósításban részt vevõ szakemberek
pótlásából adódó feladatok megoldása, valamint a projekt
pénzügyi lebonyolítása a pályázásra jogosult intézmény
feladata.

(2) A pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti
megbízottat folyamatosan írásban tájékoztatni a projekt-
megvalósítás jelentõsebb eseményeirõl, valamint a ne-
gyedévente elkészített jelentések másolatát a nemzeti
megbízott részére eljuttatni.

(3) A megvalósítási szakasz folyamán jelentkezett prob-
lémák megoldásában a nemzeti megbízott – a pályázásra
jogosult intézmény kérésére – segítséget nyújt.

11. §

(1) A pályázat elõkészítésébe, illetve a projektmegvaló-
sításba a pályázásra jogosult intézmény kérése esetén a
KPSZE bevonható.

(2) A KPSZE által elvégzendõ feladatokat a pályázásra
jogosult intézmény, valamint a KPSZE között megkötött
írásbeli megállapodás szabályozza. Az aláírást követõ öt
munkanapon belül a KPSZE köteles az írásbeli megállapo-
dás másolatát a nemzeti megbízott részére eljuttatni.

(3) Az írásbeli megállapodásban rögzített, KPSZE által
nyújtandó szolgáltatások köre a pályázásra jogosult intéz-
mény szükségleteinek megfelelõen kerül meghatározásra.
Az együttmûködés lehetséges fõ területei:

a) segítségnyújtás a pályázati anyag, az ikerintézményi
szerzõdés, valamint a partnerekkel kötendõ konzorciumi
szerzõdés elõkészítésében;

b) a projekt pénzügyi lebonyolításának keretében devi-
zaszámla megnyitása, amelyrõl a KPSZE jogosult kifize-
téseket teljesíteni, továbbá a kifizetések (elõleg, közbensõ
kifizetés, végszámla) beérkezését és az elõirányzat módo-
sítását követõen a megállapodás szerinti összeg átutalása a
pályázásra jogosult intézmény részére;

c) pénzügyi jelentések összeállítása, a jelentéshez
szükséges bizonylatok befogadása és megõrzése, a bi-
zonylatok aláíratása, a teljesítések igazoltatása, továbbá a
negyedéves, illetve végsõ pénzügyi jelentés bizonylatok
alapján történõ összeállítása, aláírásra történõ megküldése
a projektvezetõnek, valamint az aláírást követõen a pénz-
ügyi jelentés eljuttatása a kedvezményezett országban mû-
ködõ adminisztratív irodának;

d) a projekt auditorának kiválasztása, vele való szerzõ-
déskötés és az auditálás kifizetése, az auditor részére a ren-
delkezésre álló bizonylatok eredeti példányának bemuta-
tása;

e) az archiválás rendjének kialakítása, a bizonylatok
vagy annak másolatai auditálás, ellenõrzés céljából az el-
lenõrzést végzõ szerv rendelkezésére bocsátása;

f) a projektek megvalósításával kapcsolatos pénzügyi
adatszolgáltatás;

g) a szerzõdésmódosítások elõírásszerû beterjesztése;
h) tájékoztató összeállítása a hosszú távú ikerintézmé-

nyi szakértõnek, mely rögzíti, hogy milyen költségeket té-
rít a projekt, és milyen bizonylatokkal kell a KPSZE felé
elszámolnia a megadott határidõre;

i) a projekt megvalósítása során a kedvezményezett in-
tézményhez kiutazó rövid távú szakértõk részére küldetési
bizonylatok kiállítása, szakértõi díjak, kiküldetési díjak
felvételével kapcsolatos menedzsment;

j) a projektmegvalósítással kapcsolatos logisztikai fel-
adatok ellátása, szakértõk kiutazásának koordinálása; a ta-
nulmányutak, illetve a szakértõi kiküldetések megszerve-
zése és lebonyolítása;

k) a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása a
magyar közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak meg-
felelõen;

l) az ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi
projekt általános menedzsmentjébõl fakadó napi levelezés
és kapcsolattartás ellátása;

m) részvétel a projekt irányító bizottság ülésein;
n) pénzügyi projekt vezetõ biztosítása, amennyiben a

projekt megvalósítása során a KPSZE végzi az adminiszt-
rációt.

Záró rendelkezések

12. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az iker-
intézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységé-
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nek ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet vég-
rehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM rendelet, vala-
mint az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési te-
vékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet végrehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM ren-
delet módosításáról szóló 6/2006. (IX. 27.) MeHVM ren-
delet hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
9/2008. (II. 22.) ÖTM

rendelete
az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekez-
désének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A létesítmények, építmények létesítésére – ideértve
a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is –, vala-
mint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések,
eszközök és – a robbanó és robbantó anyagok kivételével –
az anyagok használatára, technológiák alkalmazására
vonatkozó tûzvédelmi szabályokat, tûzvédelmi mûszaki
követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tar-
talmazza.

2. §

(1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság
– más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elõírások
megtétele esetében – kérelemre az eltérést engedélyezheti
az OTSZ

a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott
legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének
3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.;
6.10.; 6.11. pontjai, valamint

b) 5. rész I/4. fejezetének 4.8.4.; 4.8.4.1. pontjai, az I/5.
fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5–5.4.1.; 5.4.9.;
5.4.11.; 5.4.13.; 5.1–5.3.; 5.5–7.; pontjai, az I/6. fejezet
1.1–1.7.2.; 1.7.5.; II. fejezet 3.10–3.14; 6.3.; 7.1.;
7.8–7.12.; 9.1–9.4.; 10.3–10.3.6.; 12.10.; 12.11.; 12.15.;
17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.;
21.5.; 23.10–23.15.; 24.1–25.11.; 26.2–28.2. pontjai elõ-
írásai alól.

(2) Az OTSZ
a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a

VII. fejezetének 2.7. pontja, a VIII. fejezetének 1.4. pontja
és XIV. fejezetének 1.2. pontjai,

b) 3. rész I. fejezete, a III. fejezetének 1. címe, és a
IV. fejezete,

c) 4. rész XI. fejezete,
d) 5. rész I/1–3. fejezete, az I/4. fejezet 1.1–1.2.9.; 2.5.;

3.6.1–3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2–3.7.2.3.; 4.8.5; 4.8.6.;
4.8.12.3. pontjai és az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.;
2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2–5.4.4.; 5.4.6.; 5.4.7.;
5.4.10.; 5.4.12. pontjai, az I/6. fejezet 1.7.3.; 1.7.4 pontjai,
az I/7. fejezet 2.1.1.; 2.2–2.3.1.3.; 3 pontjai., az I/8. fejezet;
az I/9. fejezet 1–2. pontjai, az I. cím: 3.1.3.; 3.3.1.; 3.3.3.;
3.3.4.; 3.3.4.1–3.3.5.5. pontjai és az 1. sz. függelék, az
M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a
II. cím: 2.1–2.1.2.; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10. fejezet
1–5. pontjai, a II. fejezet 1–3.2.; 3.9.; 4.1–5.3.; 6.4.; 6.6.;
10.1.; 10.2.; 11.10.; 12.2–12.4.; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.;
18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.;
23.5–23.7.; 26.1. pontjai
rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhetõ.

(3) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
– más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elõírások
megtétele esetében – kérelemre az eltérést engedélyezheti
az OTSZ – (1)–(2) bekezdésben nem említett – rendel-
kezéseitõl.

(4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltérõ, de
azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó mûszaki
megoldást kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt
hatóság jóváhagyja.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tûzvédelmi mûszaki követelmény, tûzvédelmi sza-

bály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az
érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;

b) az érintett tûzvédelmi mûszaki követelmény, tûzvé-
delmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az elté-
rési kérelem vonatkozik;

c) a tûzvédelmi mûszaki követelménytõl, tûzvédelmi
szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;

d) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérõ meg-
oldás olyan részletességû mûszaki dokumentációját,
amely bizonyítja, hogy az eltérõ megoldás a rendelettel
megállapított tûzvédelmi mûszaki követelményben, tûz-
védelmi szabályban vagy szabványban foglalt elõ-
írásokkal legalább egyenértékû biztonságot nyújt.
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(6) A rendelet mellékleteiben meghatározott mûszaki
követelményektõl való eltérés, a más hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési eljárást megelõzõen engedélyez-
hetõ.

3. §

Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõ-
írásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek,
amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy
Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás-
ban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott
irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az
irányadó elõírások az emberi egészség és élet védelme,
valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben
meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 90. napon lép
hatályba.

(2) A már üzemelõ tûz és hiba átjelzõ rendszereket leg-
késõbb 2013. március 1-ig a rendelet 2. rész IV. fejezeté-
nek 4.6. pontjában foglalt tûzvédelmi mûszaki követelmé-

nyek szerint át kell építeni. A már üzemelõ tûz és hiba
átjelzõ rendszerek 4.6.2. a) pontban meghatározott regiszt-
rációját legkésõbb 2008. október 1-ig végre kell hajtani.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.
(XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000.
(II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet,
továbbá a tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki köve-
telményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM
rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM
rendelet hatályát veszti.

(4) A (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.

(5) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

A rendelet mellékletei az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium honlapján megtekinthetõk.
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Közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdonában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város Önkor-
mányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartásában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.) üzemelte-



tésében mûködõ Csajda Fürdõ számára – „Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intéz-
mény megnevezés használatát engedélyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából he-
lyi kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkormányza-
ta (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásában lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Központ
(5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Központ számára
– „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte
(356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ határozat
módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei Jogú
Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9–11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt.
24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megnevezés haszná-
latát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjá-
ból a helyi kategóriából a körzeti kategóriába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a hévízi Hotel Európa Fit számára
gyógyszálló megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel Európa
Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Kis-
kunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet számára – „Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógy-
fürdõ és Rehabilitációs Központ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte
(365-5/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei Jogú
Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9–11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt.
24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megne-
vezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás
szempontjából a körzeti kategóriából az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Község
Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserkeszõlõ B-36
OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte
(256-6/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft. (3131
Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua) kút vizének
belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Jódaqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedé-
lyezte (731/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

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

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk Város
Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.) tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága (9500
Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mûködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizének külsõ
(fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Celli vulkán” elnevezéssel – engedélyezte
(343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel Kft.
(8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú (Mihály) kút
vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Mihály” elnevezéssel – engedé-
lyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában álló és az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf u. 4.) üze-
meltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK számú (Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a
gyógyvíz megnevezés használatát – „Birdland víz” elnevezéssel – engedélyezte (358/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfür-
dõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK számú
(Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Attila” elnevezéssel – a „gyógyvíz”
megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (101-2/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga Pincészet Kft.
(1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdonában álló Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé mi-
nõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot visszavonja (33/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua Kft.
(2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ
265/Gyf/2001. számú határozatot visszavonja (57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község Önkor-
mányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8 OKK számú
(Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palackozási célú) felhasználásban – „ADandAqua” elnevezéssel – a természetes
ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt Zrt.
(8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK számú (Monti)
kút vizének kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Monti” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés
használatát továbbra is engedélyezte (750/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt. (2700
Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé minõsítõ
221.661/1933.XV.BM. számú határozatot visszavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco Kft. (2432
Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ
64/Gyf/1993. számú határozatot visszavonja (825/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua Kft.
(2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú kút vizének belsõ,
kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aquarius” elnevezéssel –
engedélyezte (409/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK számú
(Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ) és külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Szent István” elnevezés-
sel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki Vin Kft.
(8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút vizének bel-
sõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aqua Pelso” elneve-
zéssel – engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Bikal B-6 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91 Kft.
(7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Város Ön-
kormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 2.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Mórahalom
B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban – „Árpád víz” elnevezéssel – a természetes
ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt. (2700
Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú fel-
használásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „German Aqua” elnevezéssel – engedélyezte
(355-2/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi Állami
Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ás-
ványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú határozatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest KFT
(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ
109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja (402/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye

Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc (1213
Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ
207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja (125/Gyf/2007.).
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Budapest X.–XVII. Kerületi Intézete
kerületi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására

köztisztviselõi kinevezéssel és a Ktv. 31. § (10) bekezdése
szerint 6 évre szóló határozott idejû vezetõi megbízással az
alábbiak szerint:

Feladat: az ÁNTSZ Budapest X.–XVII. Kerületi Intéze-
te kerületi tisztifõorvosi teendõinek ellátása az egészség-
ügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvényben, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

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

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

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesí-
tés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

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

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

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

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

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

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

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.

A pályázatokat dr. Csaba Károly mb. regionális tiszti fõ-
orvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Re-
gionális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174. ) kérjük
megküldeni.

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
és a 10. §-a alapján tölthetõ be.

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt
feladatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján mentesség,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ áltálá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A jegyzõ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyi-
latkozat-tételre köteles.

Elõnyt jelent:
– körzetközponti településen szerzett jegyzõi vagy ön-

kormányzati igazgatási vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– a település és térségének ismerete.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok hite-

les másolatát,
– vezetõi programot,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyi-

latkozatot.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései sze-
rint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálója: Balatonfûzfõ Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. Az állás a pályá-
zat elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hathavi próbaidõ
kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, 1 példány-
ban kell benyújtani a következõ címre: Balatonfûzfõ város
polgármestere, 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázati benyújtás egyben hozzájárulás megadásnak
minõsül az arra jogosultnak a teljes pályázati anyagba tör-
ténõ betekintésre.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás betöltésével kapcsolatos, a vezetõi program el-
készítéséhez szükséges információkért keresse Balaton-
fûzfõ város polgármesterét a 06 (88) 596-920-as telefon-
számon.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést
kapnak.

Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

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

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

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

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

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

nek, tevékenységének leírását,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hi-

telesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési

elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve
hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen történõ tár-
gyalásához.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– idegennyelv-tudás,
– személygépkocsi-vezetõi engedély.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

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

A pályázat benyújtásának határideje, helye: a pályázat
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 15. nap,
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete részére címezve (2011 Budakalász, Petõfi tér 1.),
zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályá-
zat”.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtásá-
ra elõírt határidõt követõ ülésén bírálja el.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Parlagi

Endre polgármestertõl, tel.: 06 (26) 342-391, 06 (70)
456-6957.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási-pénzügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Cibakházi Irodájába

Az ellátandó feladatok: könyvelõi, kontírozói felada-
tok, vagyongazdálkodással összefüggõ feladatok, nyilván-
tartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági
elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ
szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-

ügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés,
– helyismeret.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat gazdálkodási-pénzügyi munka-

körre” jeligével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje,
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Cibakházi Irodájába

Az ellátandó feladatok: fõkönyvi rendszer üzemeltetése
(belsõ ellenõri feladatok, részt vesz az intézmények költ-
ségvetésében, az önkormányzati költségvetés összeállítá-
sában, a beszámoló összeállításában, a költségvetési elõ-
irányzatok módosításában, számviteli rend kialakítása és a
számlarend elkészítése).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú egyetemi vagy fõiskolai szintû pénzügyi,

számviteli végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,

– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-
ügyi, számviteli gyakorlat,

– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat gazdálkodási munkakörre” jel-

igével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibak-
háza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Cibakházi Irodájába

Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok, nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági
elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ,
számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemel-
tetõi szakképesítés.

– számítógépes felhasználói ismeret.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-

ügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör 2008. április 15. napjától tölthetõ be.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével

ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Nagyrévi Irodájába

Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok, nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági
elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ,
számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemel-
tetõi szakképesítés.

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénz-

ügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék

A munkakör napi 6 órás részmunkaidõs foglalkoztatás-
sal tölthetõ be, az elbírálást követõen azonnal.

A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.

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

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

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

A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki munkakör ellátására

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Nagyrévi Irodájába

Az ellátandó feladatok: mûszaki ügyekkel, beruházás-
sal, településfejlesztéssel, közbeszerzéssel, pályázatokkal
kapcsolatos feladatok.

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

ban szerzett szakképzettség, középiskolai szakképzettség
és OKJ szerint mûszaki szakmacsoportban szerzett szak-
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képzettség, építõipari szakképzettség, mûszaki technikusi
szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gya-

korlat,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével

ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
belügyi igazgatási munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának Nagyrévi Irodájába

Az ellátandó feladatok: belügyi igazgatással, szabály-
sértéssel kapcsolatos feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatás-

szervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szak-

képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
középfokú számítástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gya-

korlat,
– helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

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

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat belügyi munkakörre” jeligével

ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagy-
község Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Pályázati felhívás
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén

helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében

történõ ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a to-
vábbiakban: Kiíró/Ellátásért felelõs) Közgyûlése a 2004.
évi XXXIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelõen
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pá-
lyázatot ír ki.
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Általános információk

A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20.
Tel.: (52) 511-436. Fax: (52) 511-438.
Kapcsolattartó: Varga László, a Városfejlesztési Fõosz-

tály vezetõje.

Az eljárás tárgya: autóbusszal végzett, menetrend sze-
rinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszol-
gáltatási szerzõdés keretében. A személyszállítást megha-
tározott menetrend szerint kell végezni. A részletes köve-
telményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pá-
lyázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás
tartalmazza.

A szerzõdés idõtartama: Kiíró a szerzõdést határozott
idõtartamra, 8 évre köti.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. július 1.
A teljesítés helye: Debrecen Megyei Jogú Város köz-

igazgatási területe.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 31.

12.00 óra. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb
30 nappal meghosszabbítsa.

Az eredményhirdetés idõpontja: a pályázat benyújtásá-
nak határidejét követõ 60 napon belül.

Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: eredményhirdetés
idõpontját követõ 15 napon belül.

Az elbírálás módja és szempontja: a pályázati kiírásban
meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati
szempontok alapján a Kiíró az összességében legelõnyö-
sebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.

A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás beszerzésének határideje: az Önkor-

mányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lap-
jában való közzétételtõl számított 15 napon belül. A Pályá-
zati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhetõ, ez eset-
ben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a ha-
táridõ tekintetében.

A Pályázati kiírás ára: 100 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a

Kiíró 11738008-15461009 számú bankszámlájára. A do-
kumentáció az átutalási megbízás másolatával vehetõ
át hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra között, illetve pénteken
8–12 óra között a következõ címen: Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Fõosz-
tály titkársága (4024 Debrecen, Piac u. 20. 136. iroda).

A Pályázati kiírás kérésre postai úton kerül megküldés-
re, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó iga-
zolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruház-
ható.

A Pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban
való részvételnek.

Pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehet-

nek azon belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek
vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek.

Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az
esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a
külföldiek számára.

Fertõszéplak község jegyzõje
felvételt hirdet a

Polgármesteri Hivatalba
pénzügyi ügyintézõi

– határozott idõre szóló – köztisztviselõi állásra

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középfokú szakirányú végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Juttatások: a Ktv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 18.
A pályázat elbírálása során az e területen megszerzett

szakmai gyakorlat elõnyt jelent.
A munkába állás kezdete: 2008. április 1.

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

A pályázati anyagot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Polgármesteri Hivatal jegyzõje, 9436 Fertõszéplak, Petõfi
u. 2.

A betöltendõ állásról bõvebb információ a (99)
537-160-as telefonszámon dr. Szigeti Krisztina jegyzõtõl
kérhetõ.

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

községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rende-

letben meghatározottak szerint,
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó feladatok :
– jegyzõi hatáskörû gyámügyi ügyintézõi feladatok,
– anyakönyvi feladatok,
– hagyatéki ügyintézés,
– szabálysértési hatósági feladatok ellátása,
– önkormányzati ingatlan ügyek és egyéb hatósági fel-

adatok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– anyakönyvi szakvizsga.

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

ványt,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban részt vevõk

megismerhetik a pályázók anyagát.

A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben meghatározottak szerint.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 15 napon belül lehet benyújtani a gellén-
házi körjegyzõségre (8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõirt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonszámon.

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

községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

elsõfokú építésügyi-mûszaki ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-
tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
vagy ezekkel egyenértékû elismert végzettség, közigazga-
tási alapvizsga [343/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet 5., 6. §
és 4. számú melléklet],

– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás

lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készí-

tése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– építésügyi igazgatás területén szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A kinevezés 3 hónap próbaidõ kikötésével határozatlan
idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben meghatározottak szerint.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 15 napon belül lehet benyújtani a gellén-
házi körjegyzõségre (8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõirt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonon.
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Gersekarát, Sárfimizdó és Telekes községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Gersekarát székhellyel körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

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

Az illetmény és egyéb kötelezõ juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény rendelkezései alapján történik.

Lakás biztosítható.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

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

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, vagy

azok hitelesített másolata,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-teljesítési kötele-

zettségrõl, az összeférhetetlenségrõl.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati feltéte-
leknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását kö-
vetõen, a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ leg-
közelebbi együttes képviselõ-testületi ülés.

A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Az álláshely betöltésének idõpontja: 2009. január 1.,
teljes munkaidõben, határozatlan idõre.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

A pályázatot Herczeg Gyula gersekaráti polgármester
részére kell eljuttatni, cím: 9813 Gersekarát, Béke u. 12.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. „Telepü-
lésfejlesztési és rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok” I., illetve II. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,
– a településen való helyben lakás, illetve helyben la-

kás vállalása.

Ellátandó fõbb feladatok:
– közmûvekkel, közutak, közterületek fenntartásával,

kezelésével,
– önkormányzati beruházásokkal, környezetvédelem-

mel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellá-
tása,

– önkormányzat vagyongazdálkodása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Lakás szükség esetén megoldható.

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

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

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

A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próba-
idõ kikötésével.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

További információ kérhetõ Mészáros László jegyzõtõl
az (57) 522-170//104 telefonszámon.
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Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

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

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
= egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,

építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzem-
mérnöki) szakképzettség,

= fõiskolai szintû településmérnöki (városgazda-
sági mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.

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

ványt,
– 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. ren-
delet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. április
1-jétõl, határozott idõre, a munkakört jelenleg betöltõ sze-
mély gyes-, gyed-idejére.

A próbaidõ tartama 3 hónap.

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

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.

Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-

nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése,

– kinevezés esetén eskütételi kötelezettség a Ktv. 12. és
13. §-ai alapján, melynek elmulasztása esetén a pályázó
nem állítható hivatalba.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidõ kikötése mellett,
határozatlan idõre kerül kinevezésre.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, valamint a vezetõi elképzelé-

seket,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ legközelebbi testületi ülésen.

A pályázatot a képviselõ-testület bírálja el, a jegyzõ ja-
vaslatát figyelembe véve.

Az állás betölthetõ 2008. május 1-jétõl.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
A képviselõ-testületi döntést követõ 8 napon belül a pá-

lyázók értesítése megtörténik.
A pályázatokat Kiskunmajsa város jegyzõjéhez kell el-

juttatni (Városi Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120
Kiskunmajsa, Fõ u. 82.).

Érdeklõdni Kiskunmajsa város jegyzõjénél a fenti címen
és a (77) 481-144/116-os mellékû telefonszámon lehet.
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Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

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

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

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

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot,
– szakmai önéletrajzot.

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

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

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

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

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. április
15-tõl tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban, „Építési ügyintézõ” meg-
jelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistar-
csa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

(határozott idejû alkalmazással)
pénzügyi osztályvezetõi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró közigazgatási szerv adatai:
neve: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala,
címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.

A meghirdetett állások adatai:
közigazgatási szerv adatai: Kondoros Nagyközség Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatala,
címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.

A feladat/munkakör megnevezése: megbízott pénzügyi
osztályvezetõ,

a munkavégzés helye: Kondoros Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, Kondoros, Hõsök tere 4–5.

Ellátandó feladatok:
Vezeti a Pénzügyi osztályt, felelõs az osztályhoz cso-

portosított feladatok hatékony és célszerû, gyors, szaksze-
rû és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. Az
osztály feladatai: segíti a képviselõ-testület (Kondoros
nagyközség és Kardos község települési önkormányzatok)
és az önkormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az
önkormányzatok költségvetési törvénybõl, gazdálkodási
feladataiból adódó, pályázatok elõkészítésével, lebonyolí-
tásával és elszámolásával kapcsolatos tevékenységét, adó-
hatósági tevékenységet lát el. Közremûködik az önkor-
mányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenõrzési
feladatainak, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat gazda-
sági feladatainak ellátásában.

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

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/16. pont-
jában a pénzügyi igazgatási feladatoknál, vagy a II/2. pont-
jában a gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál az I. beso-
rolási osztályhoz meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy
fõiskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– PM könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásá-

ba történt felvétel államháztartási szakon,
– idegen nyelv ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS

Office, Word, Excel),
– gépjármû-vezetõi jogosítvány (B kategória).

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján.
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A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot 1 példányban, Kondoros Nagyközség Ön-

kormányzat jegyzõjéhez (Kondoros, Hõsök tere 4–5.) le-
het személyesen vagy postai úton benyújtani.

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

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 munkanapon belül kerül sor. A pályázati döntésrõl
a pályázókat az elbírálást követõen 8 napon belül érte-
sítjük.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás: pályázati eljárás ke-
retében az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a jegy-
zõ meghallgatja, az állás betöltésérõl a polgármester
egyetértésével a jegyzõ dönt.

Az pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat kiírója a döntést nem indokolja.
A pályázathoz csatolandó iratok hiánypótlására nincs

lehetõség.
A pályázattal, valamint a betöltendõ munkakörrel kap-

csolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás
kérhetõ: Zsindely Ferencné jegyzõ, 5553 Kondoros,
Hõsök tere 4–5. Tel.: (66) 589-300.

Lak–Irota–Szakácsi Községek Körjegyzõségének
körjegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– középfokú közgazdasági végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség államháztartási

szakon,
– hasonló munkakörben szerzett 2 éves gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó munkakör: gazdálkodási-pénzügyi feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A munkáltató eredményes pályáztatás esetén a kineve-
zéskor 3 hónap próbaidõt köt ki.

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

A pályázatot zárt borítékban Lak–Irota–Szakácsi köz-
ségek körjegyzõjéhez kell benyújtani, cím: 3786 Lak,
Kossuth u. 18.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Adorján

Borbála körjegyzõnél a 06 (48) 349-906-os telefon-
számon.

Mátraverebély Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább 5 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásának részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek,

– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármes-

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hosszabb vezetõi gyakorlat,
– 2 évnél hosszabb, önkormányzatnál eltöltött közigaz-

gatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
és az önkormányzat vonatkozó helyi rendelete szerint
történik.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl
számított 30. nap.

A pályázat elbírálója: Mátraverebély Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ 30 napon belül.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel Mátraverebély Község Önkor-
mányzata polgármesterének címezve kell benyújtani az
alábbi címre: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

További információ Nagy Attila polgármestertõl kér-
hetõ, tel.: 06 (32) 471-194.

Mezõberény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kerül meghirdetésre.

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

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya,

melyeknek tényét igazolni kell.

A nyertes pályázónak vállalnia kell a kinevezést követõ
egy éven belül a Mezõberényben történõ letelepedést.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat, vagy polgármesteri hi-

vatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
– német vagy angol nyelv legalább társalgási szintû is-

merete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az aljegyzõi munkakör betöltésére irányuló szakmai

programot.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a képvise-
lõ-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a ki-
nevezett aljegyzõ részére szükség esetén önkormányzati
bérlakást biztosít.

A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek minõsíti.

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

A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek cí-
mezve (5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását
követõ rendes képviselõ-testületi ülés.

Az állás betöltésének kezdete megegyezés szerint, de
legkésõbb 2008. július 1.

A pályázók további információt kérhetnek dr. Baji
Mihály jegyzõtõl a (66) 515-501-es telefonszámon, hiva-
tali idõ alatt.

Mezõcsát Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet
Mezõcsát Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály
osztályvezetõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
16. pontja alapján I. besorolási osztályban pénzügyi igaz-
gatási feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költ-

ségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendeletter-
vezetének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszá-
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molójának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával
összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, pályázatok
pénzügyi részének elõkészítése.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Pénzügyi osztály irányítása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a 20/2001. (X. 16.) ÖR. rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– vezetõi és szakmai tapasztalat, legalább 3–5 év veze-

tõi tapasztalat,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– alapszintû ECDL.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. április 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Mezõcsát Város Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatal címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 190/2008., vala-
mint a munkakör megnevezését: osztályvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefon-
számon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Belügyi Közlöny – 2008. március 17.

Mike község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– államig. fõiskolai, vagy állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség,
– közig. vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül:
– német nyelvvizsga (idegennyelv-tudás),
– saját gépjármû és vezetõi engedély

megléte.

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

Bérezés: a köztisztviselõi jogállásról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

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

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Az állás 2008. május 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot a következõ címre kell benyújtani: Polgár-

mesteri Hivatal, Tóth Árpád polgármester, 7512 Mike,
Hunyadi u. 43.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a követke-
zõ telefonszámon: (82) 721-229.

Mikóháza, Alsóregmec, Felsõregmec, Vilyvitány
önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
aljegyzõi munkakör betöltésére

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

A kinevezés hat hónap próbaidõ közbeiktatásával hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
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ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint történik.

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

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

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelést.

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

A pályázat elbírálója: Mikóháza, Alsóregmec, Felsõ-
regmec, Vilyvitány önkormányzatok képviselõ-testülete.

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

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Aljegy-
zõi pályázat” megjelöléssel Mikóháza község polgármes-
terének, Frankó Tamásnak (3989 Mikóháza, Szabadság
u. 10.) címezve kell benyújtani.

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

További felvilágosítás kérhetõ Frankó Tamás polgár-
mestertõl, telefon: 06 (47) 308-031.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 álláshely betöltésére, kistérségi szociális feladatok

ellátására

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy szociális szakirányú felsõfo-

kú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– idõskorú szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat.

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

Ellátandó feladat:
– szociális alap és szakosított ellátások szervezése,
– bentlakásos szociális intézményekkel összefüggõ

fenntartói feladatok ellátása, döntések elõkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelentésétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, több-

ször módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.

Pályázati cím: Miskolc Megyei Jogú Város jegyzõje,
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a kistérségi munkacso-
port vezetõjétõl a (46) 512-824-es telefonszámon.

Nagyhalász Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
és a 10. §-a alapján tölthetõ be.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört
teljes munkaidõben kell ellátni.

Ellátandó feladat:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény 36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatok.

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

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

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait,
– vezetõi, szakmai elképzeléseit.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szerint történik.

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

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

A pályázatot zárt borítékban Orosz Károlyhoz, Nagyha-
lász város polgármesteréhez kell benyújtani (4485 Nagy-
halász, Arany János u. 50.). A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani nem tud.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Orosz

Károly polgármestertõl, telefon: 06 (42) 202-202.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést

kapnak.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés, és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
tés, és

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

A kinevezés – három hónap próbaidõ beiktatásával –
határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell betölteni.

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájá-
nak segítése, helyettesítése mellett – a Hatósági és Igazga-
tási Iroda ( ezen belül az Okmányiroda, az Adócsoport, a
Szociális és Egészségügyi Csoport, a Városi Gyámhivatal,
illetve az Igazgatási Csoport) irodavezetõi feladataink
ellátása is.

Az irodavezetõi feladatok mellett az aljegyzõnek részt
kell vennie a képviselõ-testület üléseinek elõkészítésében,
szervezésében, a képviselõ-testület üléseire készített elõ-

terjesztések törvényességi ellenõrzésében, a polgármesteri
hivatal jogi felvilágosító munkájában.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot be-

mutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló

okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések is-

mertetése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testü-

let nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatko-

zat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltéte-
leknek megfelel,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megis-
meréséhez hozzájárul.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ leteltét követõ 30 napon belül sor ke-
rül. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pá-
lyázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap 12.00 óra.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint tör-
ténik.

A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani dr. Török
László jegyzõ részére (4320 Nagykálló, Somogyi B.
u. 5–7. A borítékra rá kell írni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, tel.: (42) 263-101.

Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve az 1992.

évi XXIII. tv. 8. § (4) bekezdés szerinti határidõben törté-
nõ megszerzésének vállalása,
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– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat elõny, de ettõl
a képviselõ-testület eltekinthet,

– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

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

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

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

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

Az állás betölthetõ: 2008. május 1. napjától.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Nagylózs község polgármes-
terének (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A) benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Marton
Ferenc polgármesternél a 06 (30) 901-0710-es vagy a
(99) 536-054-es telefonszámon.

Oszkó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Olaszfa Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

1. A közigazgatási szerv megnevezése: Oszkó és Olasz-
fa Községek Körjegyzõsége.

2. a) A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
b) A vezetett szervezeti egység: Oszkó és Olaszfa Köz-

ségek Körjegyzõsége.

3. Az ellátandó feladatok ismertetése: a körjegyzõség
vezetése, a jogszabályokban számára meghatározott fel-
adatok ellátása.

4. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,

– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

5. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

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

– közigazgatási vezetõi gyakorlat.

6. Illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájé-
koztatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. sze-
rint biztosítottak.

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

A pályázatot zárt borítékban Hosszú Zoltán polgármes-
ternek címezve, Oszkó, Rákóczi u. 79. címre kell benyúj-
tani, a pályázati fehívás Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenésétõl számított 15. napig.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ el-
sõ együttes testületi ülésen történik. A pályázók az elbírá-
lást követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak az ered-
ményrõl.

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

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

Az elbírálás során elõnyt jelent a többéves közigazgatá-
si vezetõi gyakorlat.

Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
nem kerül sor.

9. Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást köve-
tõen azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 6 hónap.

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

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

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

A pályázatokat Hosszú Zoltán polgármester címére
(9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.) kell benyújtani zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

Szolgálati lakás megoldható.
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A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Hosszú Zoltán polgármestertõl. Cím: 9825 Oszkó, Rákó-
czi u. 79. Telefon/fax: (94) 573-073, illetve 06 (30)
927-9262.

Pilis Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet pénzügyi-számviteli ügyintézõi állás
betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügy-
intézõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó feladatkör: pénzügyi-számviteli igazgatási
feladatok ellátása, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
iroda (szervezeti egység) vezetõje munkájának segítése.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá-
nak Szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint az
Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak és meg-
egyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónap próbaidõt köt ki.

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

A pályázatot zárt borítékban, Pilis Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatalának jegyzõjéhez kell benyújtani.
Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Tel.: (29) 498-143.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat pénzügyi-számviteli
ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet dr. Csiki

Gábor jegyzõnél a (29) 696-323-as vagy a (29) 496-826-os
telefonszámon.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

a Sellyei Polgármesteri Hivatal
aljegyzõi állására

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
– közigazgatási vezetõi, szabálysértési, birtokvédelmi

gyakorlat,
– közbeszerzési képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan 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 képviselõ-testületi döntést követõen tölt-
hetõ be.

A pályázatot a kozigallas.gov.hu honlapon való megje-
lenéstõl (2008. március 3.) számított 30 napon belül lehet
benyújtani Sellye város jegyzõjéhez.

További felvilágosítás dr. Fekete Géza jegyzõtõl és
Nagy Attila polgármestertõl kérhetõ a (73) 580-900-as te-
lefonszámon.
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Szákszend Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesség,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret,
– helyben lakás.

Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be. A kineve-
zés határozatlan ideig szól, a próbaidõ 6 hónap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a vonatkozó he-
lyi rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap, elbírálása a
pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napon belül.

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet László Kál-
mán polgármesternél a (34) 371-524-es, valamint a (30)
618-3047-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóellenõr munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörnél elõírt végzettség:
= az I. besorolási osztályban: jogász szakképzett-

ség, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatá-
si szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számvi-
teli szakügyintézõi szakképesítés,

= a II. besorolási osztályban: középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség vagy pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai vég-
zettség az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szak-
statisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számító-
gép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemel-
tetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO program),
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– adóellenõri gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, alapvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel, internet, Outlook).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó ellenõrzése, és az ezzel

járó teljes körû feladatellátás.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adó-
ügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. szá-
mú rendelete alapján történik.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 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 pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóellenõr
munkakör betöltésére”.

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, kö-
zépiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elem-
zõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, szá-
mítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szak-

mai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatok ellátása,

– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-
hajtása,

– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-
szítése,

– méltányossági kérelmek elbírálása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adó-
ügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. szá-
mú rendelete alapján történik.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 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 pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõ-
adó munkakör betöltésére”.

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
bizottsági ügyintézõi munkakörök betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a szakbizottságok, kisebbségi önkormányzatok ülé-

seinek adminisztratív elõkészítése, sokszorosítási, leírási
feladatok,
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– bizottsági, képviselõ-testületi anyagok továbbítása,
jegyzõkönyvvezetés,

– a bizottsági ülések egyéb tárgyi feltételeinek biztosí-
tása,

– nyilvántartások vezetése, ülések szervezése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-
zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– számítástechnikai ismeretet igazoló dokumentumo-

kat,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

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

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

A munkakör betölthetõ: 2008. április 2. és 2008. június 1.
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 címezve,

„Pályázat bizottsági ügyintézõi munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– építési engedélyezési eljárások lefolytatása,
– helyszíni ellenõrzések lefolytatása,
– panaszügyekben való eljárás,
– szabályozási terv készítésében való közremûködés,
– statisztikai jelentések készítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási építésügyi hatósági gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– helyismeret, saját személygépkocsi, vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város

526 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám



Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

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

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

Az álláshely a döntést követõen azonnal betölthetõ.
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 címezve,
„Pályázat építésügyi ügyintézõi munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

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

További információ Gombos Bálint építéshatósági osz-
tályvezetõtõl a (24) 505-540-es telefonszámon kérhetõ.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gondnoksági ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal feladatellátásához kapcsoló-

dó eszközgazdálkodási és -beszerzési feladatok ellátása,
az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

– a szükséges mûszaki karbantartási, hibaelhárítási in-
tézkedések szervezése,

– munkavédelemmel, munkabiztonsággal, munkaesz-
közök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közbeszerzési ismeretek,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénz-

ügyi-számviteli szakképesítés vagy középiskolai végzett-

ség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzett-
ség és építõipari szakképzettség vagy mûszaki szakmacso-
portban szerzett technikusi szakképesítés, középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: mûszaki szakmacsoportban
szerezhetõ szakképesítés,

– felsõfokú ingatlankezelõi szakirányú szakképesítés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

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

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

A munkakör betölthetõ: 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 címezve,
„Pályázat gondnoksági ügyintézõi munkakörre” feltünteté-
sével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
kabinet-ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– a Polgármesteri és Jegyzõi Kabinet adminisztrációs,

ügyviteli feladatainak ellátása, leírási, sokszorosítási fel-
adatok,
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– nyilvántartások vezetése,
– a kabinetvezetõ programjainak szervezése, titkársági

feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-
zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 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 kabinet-ügyintézõi munkakörre” feltün-
tetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
oktatási és kulturális intézményi referens munkakör

betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– oktatási és kulturális intézmények gazdálkodási,

szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,
– közremûködik az oktatási intézmények költségveté-

sének tervezésében, a tervezési irányelvek kialakításában,
– az oktatási intézmények tevékenységének átfogó és

célellenõrzése,
– oktatási célú pályázatok elõkészítése, segítségnyújtás

az intézmények pályázatainak elkészítésében,
– tanügyi igazgatási feladatok,
– oktatási bizottság elõterjesztéseinek elkészítése, jegy-

zõkönyveinek vezetése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettu-

dományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, köz-
gyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjte-
ményi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szervezési, vezetési képzettség, ismeret,
– tapasztalat az intézmények önkormányzati irányítá-

sában,
– német-, angolnyelv-ismeret.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.
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A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 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 oktatási és kulturális intézményi refe-
rens munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszent-
miklós, Kossuth L. u. 2.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a
jegyzõtõl kérhetõ a (24) 505-508-as telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
tisztségviselõi titkársági ügyintézõi munkakör

betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
– jegyzõi titkársági feladatok ellátása,
– a jegyzõ és aljegyzõ munkájának adminisztrációs,

ügyviteli támogatása,
– nyilvántartások vezetése,
– a jegyzõ programjainak szervezése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyinté-

zõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitel-szervezõi és rendszerszervezõi, szá-
mítástechnikai szakképesítés,

– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ

felsõfokú szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

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

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

A munkakör betölthetõ: 2008. április 1.
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 tisztségviselõi titkársági ügyintézõi
munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmik-
lós, Kossuth L. u. 2.

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefon-
számon.
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Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
városüzemeltetési csoportvezetõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: a városüzemeltetési csoport szak-
mai irányítása, az önkormányzati és jegyzõi hatáskörbe
tartozó feladatok ellátása, az önkormányzati beruházások
irányítása, felügyelete.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/5. Mûszaki és
belsõ ellátási feladatok I. besorolási osztályban meghatá-
rozott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálko-
dási Irodáján megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ben-
czik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
vagyongazdálkodási ügyintézõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: önkormányzati vagyongazdálko-
dás, településmenedzsment, közgazdasági elemzések ké-
szítése, pályázatok elõkészítése, elszámolása.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/2. Gazdálko-
dással kapcsolatos feladatoknál meghatározott szakképe-
sítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálko-
dási Irodáján megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint – betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ben-
czik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.
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Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2010. december 31. napjáig tartó – köz-
tisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: építéshatósági ügyintézéssel kap-
csolatos feladatok, építmények engedélyezési eljárásában
szakhatósági feladatok.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. Építésügyi
igazgatási feladatok I. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint – betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ihász
József építéshatósági csoportvezetõtõl a (87) 511-150-es
telefonszámon kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
bevételi analitikus munkakör

betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2011. június 30. napjáig tartó – köz-
tisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: a szemétszállítási díjak beszedésé-
vel és behajtásával kapcsolatos feladatok.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. Pénzügyi
igazgatási feladatok II. besorolási osztályban meghatáro-
zott szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító oklevele-

ket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemuta-

tását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló terüle-
ten szerzett szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelõi képesítés.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alap-
ján biztosítottak.

Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben tör-
ténõ megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.

A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszol-
gálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés sze-
rint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Schön-
herrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezetõtõl a (87)
511-150-es telefonszámon kérhetõ.
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Tardona Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idõre szól.

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat tartalmazza:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a napi-

rendet nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalhatja,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. szabályai és az önkormányzati rendelet
szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen (elõreláthatólag 2008. április 23.).

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ
napjától (elõreláthatólag 2008. május 1.).

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt
Tóth József polgármester nyújt, tel.: (48) 507-223.

Egyéb: szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani
nem tud.

A pályázatot zárt borítékban, Tardona község polgár-
mesterének címezve (Tóth József polgármester, 3644 Tar-
dona, Kossuth u. 32.) kell benyújtani „Pályázat jegyzõi ál-
láshelyre” felirattal ellátva.

Tarnazsadány és Tarnabod
községi önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.

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

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diplo-
ma,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves jegyzõi vezetõi 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 vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A munkavégzés helye: Tarnazsadány és Tarnabod köz-
ségek önkormányzata.

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

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
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 küldeményként kell megküldeni.

További információ és pályázati információs anyag kér-
hetõ: Dobi István Tarnazsadány község polgármesterétõl,
telefon: (36) 479-997, és Petõ Zoltán Tarnabod község
polgármesterétõl, telefon: (36) 497-997.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.
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A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül
Tarnazsadány és Tarnabod községek polgármesterei írás-
ban értesítik a pályázókat.

Tolna Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának
osztályvezetõi munkakörére

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melleklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály),

– igazolvány a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyil-
vántartásba vételérõl.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzatnál vagy önkormányzati költségvetési

szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– TATIGAZD-, ONKADO-programok ismerete.

Ellátandó feladatok:
– pénzügyi osztály munkájának koordinálása, vezetése,
– az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása,
– az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmé-

nyekkel való kapcsolattartás.

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 okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
10. nap.

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

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának helye: Tolna Város Polgár-

mesteri Hivatala, 7130 Tolna, Hõsök tere l.
A pályázattal kapcsolatos további információ Ezerné

dr. Huber Éva jegyzõtõl kérhetõ a (74) 540-800-as tele-
fonszámon.

Újléta község jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyvi és népesség-nyilvántartási, valamint
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és a köztisztviselõk

képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 1. vagy 7. pontja szerinti szakkép-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– anyakönyv-vezetõi vizsga,
– közigazgatási gyakorlat, illetve alapvizsga vagy szak-

vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– végzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti do-

kumentumok késõbbi bemutatása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

Ellátandó feladatok: anyakönyvi és népesség-nyilván-
tartási ügyintézés, jegyzõi gyámhatósági feladatok.

Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. tör-
vény (Ktv.) és a Közszolgálati szabályzat szerint.

A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 10. napig zárt borítékban, szemé-
lyesen vagy postai úton Újléta község jegyzõje (4288
Újléta, Kossuth u. 20.) részére.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidõ le-
jártát követõ 10. nap.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Kiss Ádám jegyzõ nyújt az (52) 592-000, illetve az
(52) 211-812-es telefonszámon.
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Újszász Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó
ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása, valamint építés-
hatósági ügyek a városi önkormányzatnál.

A munkakör betöltéséhez szükséges:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki vagy

építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

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

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

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

A munkakör az elbírálást követõen betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban, Boros Péterné jegyzõ ré-

szére címzett, „Építésügyi ügyintézõi pályázat” jelige fel-
tüntetésével kell beküldeni. Cím: 5052 Újszász, Szabad-
ság tér 1.

Helyesbítés

A Belügyi Közlöny 2008. március 3-án megjelent
5. számának 477. oldalán közzétett Békés város jegyzõje
Békés Város Polgármesteri Hivatalába a Hatósági Osztály
osztályvezetõi állás betöltésére kiírt pályázat szövege ad-
minisztrációs hiba folytán tévesen jelent meg, a pályázat
benyújtási határidejeként 15 nap lett megjelölve.

A pályázati kiírás közzétételi szövege helyesen:

„A pályázat benyújtási határideje:
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl

számított 30. nap.”

A Belügyi Közlöny 2008. március 3-án megjelent
5. számának 469. oldalán közzétett Etyek Község Polgár-
mesteri Hivatala által a megüresedõ általános igazgatási
ügyintézõ munkakör betöltésére kiírt pályázat szövege az
alábbiak szerint módosul:

„A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 20.”

* * *

A Belügyi Közlöny 2008. március 3-án megjelent
5. számának 470. oldalán közzétett Etyek Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete által a megüresedõ jegy-
zõi álláshely betöltésére kiírt pályázat szövege az alábbiak
szerint módosul:

„A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 30.”

* * *

A Belügyi Közlöny 2008. március 3-án megjelent
5. számának 464. oldalán közzétett Borsodszirák község
jegyzõje igazgatási ügyintézõi (köztisztviselõi) munkakör
betöltésére kiírt pályázat szövege az alábbiak szerint mó-
dosul:

„A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 15.”

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Pér Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével- határo-
zatlan idõre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, 9099 Pér,

Szent Imre u. 1.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább két-
évi közigazgatási gyakorlat.
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Az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés alól a képviselõ-testület felmentést ad-
hat annak a személynek, aki az elõírt képesítés megszerzé-
sére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két
éven belül befejezi. A képviselõ-testület az elõírt gyakor-
lati idõt csökkentheti vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– középfokú C kategóriás nyelvvizsga,
– számítógép felhasználó szintû ismerete, anyakönyvi

szakvizsga,
– B kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenését követõ 15. nap.
Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon

belül.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást kö-

vetõ hónap elsõ munkanapja.
A pályázatot Pér Község Képviselõ-testülete részére cí-

mezve kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük
ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Telefon: (96) 559-230.

Budapest Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
titkárnõ-ügyintézõ munkakörbe

Az ellátandó feladatok:
– A jegyzõ feladataival kapcsolatos szervezési és ügy-

viteli, valamint szükség szerint önálló ügyintézõi teendõk
ellátása.

– Beérkezõ napi posta és kimenõ levelek érkeztetése,
iktatása, irattározása, levelek intézése. Leírja, szükség ese-
tén elõkészíti, összeállítja a jegyzõ kimenõ leveleit.

– Nyilvántartás vezetése a jegyzõhöz érkezett ügyira-
tokról, a közérdekû bejelentésekrõl, panaszokról. Gondos-
kodik azok ügyintézésre való továbbításáról.

– Gondoskodik a reprezentáció megszervezésérõl, a
költségek elõírás szerinti elszámolásáról.

– Figyelemmel kíséri és jelzi a jegyzõ hatáskörébe tar-
tozó feladatok végrehajtásának határidejét.

– Rendszerezi a jegyzõnek járó közlönyöket, folyóira-
tokat, napilapokat, és gondoskodik az esetleges hiányok
pótlásáról.

– Elõkészíti a jegyzõi fogadóórákat. Esetenként jegy-
zõkönyvet készít a tárgyalásokról.

– Végzi a jegyzõ ügyfélfogadásán felmerült ügyek in-
tézését.

– Elõterjesztések és bizottsági, képviselõ-testületi
anyagok elõkészítése a jegyzõ részére.

– Részt vesz a beérkezõ, jegyzõ tevékenységével
összefüggõ ügyek, kérelmek intézésében.

– Részt vesz a jegyzõi tevékenységhez kapcsolódó, il-
letve felkérésre történõ rendezvények elõkészítésében,
szervezésében.

– Gépi berendezések karbantartásának, javításának,
valamint a titkárság irodaszereinek megrendelése és keze-
lése.

A munkakör betöltésének feltétele:
– középiskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási alapvizsgával rendelkezik.

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

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör-
ténik.

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

A benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi önkormányzat jegyzõ-
jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára. (Cím:
1082 Budapest, Baross u. 63–67. II. em. 215., telefon:
459-2192.)

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 535



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
a Vagyonkezelési Osztályra

energetikai ügyintézõ munkakörbe

Az ellátandó feladatok:
– Az intézményi és hivatali energiafelhasználás terve-

zése a költségvetésben.
– Kimutatás készítése az intézményi és hivatali ener-

giafelhasználásra.
– Elemzi az energiafelhasználás gazdaságosságát, an-

nak csökkentésére javaslatot tesz.
– Összeállítja az energiabeszerzéssel összefüggõ pá-

lyázatokat.
– Részt vesz az energiaszerzõdések megkötésében.
– Felügyeli az intézményi és hivatali energia felhaszná-

lását.
– Az energiaközpont felé energiamérleget készít.
– Felügyeli az energiahálózatok fejlesztését.
– Folyamatosan figyelemmel kíséri az energiaberende-

zések (kazánok stb.) üzemelését.
– Részt vesz a képviselõ-testületi, a bizottsági elõter-

jesztések elõkészítésében.
– Az energiafelhasználással kapcsolatos panaszokat ki-

vizsgálja.

A munkakör betöltésének feltétele:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben elõír-
tak alapján,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási alapvizsgával, illetve
– közigazgatásban szerzett gyakorlattal rendelkezik.

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

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

A kinevezés határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ
kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Vagyonke-
zelési Osztály ad a 459-2266-os telefonszámon.

A benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi önkormányzat jegyzõ-
jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára. (Cím:
1082 Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215., telefon:
459-2192.)

Budapest Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
a Pénzügyi Osztályra

kontírozó könyvelõ munkakörbe

Az ellátandó feladatok:
– fõkönyvi számok szerinti kontírozás, számla feldol-

gozása, iktatása, igazolása és pénztári mozgások rögzítése.

A munkakör betöltésének feltétele:
– közgazdasági szakközépiskola,
– mérlegképes könyvelõ, vagy mérlegképes államház-

tartási szakirányú végzettség,
– áfabevallás készítésében gyakorlattal rendelkezõ,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– önkormányzati-számviteli gyakorlattal rendelkezik.

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

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör-
ténik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Pénzügyi
Osztály ad a 210-1624, vagy 459-2235 telefonszámon.

A benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül.
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Az önéletrajzokat a Józsefvárosi önkormányzat jegyzõ-
jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára. (Cím:
1082 Budapest, Baross u. 63–67. II. em. 215., telefon:
459-2192.)

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala
építésügyi igazgatási feladatok ellátására

ügyintézõt keres

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– számítástechnikai felhasználói szintû ismeretek,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt a feladatkörökhöz meg-
határozott szakirányú (alapképzésben szerezhetõ) iskolai
végzettség és szakképzettség.

Ellátandó feladatok: I. fokú építéshatósági ügyintézés.
Bérezés a 1992. évi XXIII. törvény 42. §-a alapján.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Nagytarcsa Község Önkor-

mányzat jegyzõjéhez kell benyújtani.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 30 napon belül.

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

A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálás-
ra azok közül a pályázatok közül, melyek a pályázati eljá-
rásnak maradéktalanul megfelelnek. A képesítési elõírá-
sok alól felmentés nem adható.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Érdeklõdni lehet telefonon vagy személyesen Vad
Istvánné jegyzõnél, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4., tel.:
(28) 450-204.

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, lebo-

nyolításában,
– 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 pedagógus
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 sza-
kon, illetve azzal egyenértékû egyetemi szintû szakon
szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol.

Elõnyt jelent:
– mûszaki menedzseri végzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– közbeszerzési ismeretek,
– EU-s környezetvédelmi ismeretek,
– angolnyelv-tudás,
– B kategóriás jogosítvány.

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:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
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– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-
bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

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

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: 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 pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Szövényi Eszter projektiroda-vezetõtõl kérhetõ a (24)
505-531-es telefonszámon.

Helyesbítés

A Belügyi Közlöny 2008. március 3-án megjelent
5. számának 476. oldalán közzétett, Zalakomár Község
Képviselõ-testülete által kiírt jegyzõi pályázat az alábbiak-
kal egészül ki:

„Zalakomár Község Képviselõ-testületének a jegy-
zõi állás betöltésére kiírt pályázatban a feltüntetett pá-
lyázati feltételek mellett benyújthatja pályázatát az is,
aki okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel
rendelkezik.”

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: 47 000 Ft + áfa.
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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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi�jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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.

Az 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 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati�változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati�változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati�változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati�változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati�változat 708 000 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.

(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos

lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.

A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy

60 alkalommal jelenik meg.

A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-

rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,

valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-

lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 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 megrendel-

hetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-

lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-

utaljuk.

Keltezés: .......................................................

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

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft

negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesi.tiborne@otm.gov.hu.
Kiadja a Magyar 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 Rt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Terjesztés: tel./fax: 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.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

08.0812 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-

utaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás


