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Jogszabályok

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
21/2008. (IV. 8.) ÖTM

rendelete
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ

Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott elõirányzatok felhasználásának
állami támogatási szempontú szabályairól szóló

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében megha-
tározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járó pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ
Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatáro-
zott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási
szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM
rendelet 15. § e) pontja hatályát veszti.

2. §

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

(2) Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ
Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatá-
rozott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási
szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM
rendelet e rendelet 1. §-ával módosított 15. §-át a folya-
matban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

3. §

E rendelet 1. §-a az e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
22/2008. (IV. 10.) ÖTM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a további-
akban: költségvetési törvény) 1. számú melléklete szerinti
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
költségvetési fejezet, 12. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
cím, 26–27. alcímhez tartozó elõirányzatok (a továb-
biakban: elõirányzatok) felhasználására és elosztására ter-
jed ki.

A támogatás nyújtásának feltételei

2. §

(1) A kedvezményezett részére – ha e rendelet vagy kü-
lön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – vissza nem térí-
tendõ támogatás nyújtható támogatási kérelem alapján, pá-
lyázat útján, e rendeletben meghatározott szervezetek ja-
vaslatára, valamint jogszabályban normatív módon megál-
lapított mértékben.

(2) Támogatás utófinanszírozással, valamint indokolt
esetben támogatási elõleggel, illetve elõfinanszírozással
nyújtható.

(3) Ha a kedvezményezett neki felróható okból nem tel-
jesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt
bejelenteni a sportpolitikáért felelõs miniszternek (a to-
vábbiakban: miniszter), és az igénybe vett támogatás egé-
szét vagy arányos részét az igénybevételtõl számítva a
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mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mérté-
kével növelt összegben visszafizetni.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a
kedvezményezett által igénybe vett támogatásokkal kap-
csolatban, a miniszter a 3–4. § szerint járhat el a kedvez-
ményezettel szemben.

(5) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból
nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, illetve
a szerzõdés meghiúsul, bejelentési kötelezettsége van a
miniszter felé, és az igénybe nem vett támogatásról köteles
írásban lemondani, azt visszafizetni, valamint a támogatás
igénybe vett részérõl e rendelet szerint elszámolni.

(6) Ha a kedvezményezett nem teljesíti az (5) bekezdés-
ben foglalt kötelezettségét, az igénybe nem vett támoga-
tásra nem jogosult.

(7) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználá-
sát elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint
az ellenõrzésben közremûködni.

3. §

(1) A miniszter
a) részben vagy egészben felfüggeszti annak a verseny-

zõnek és sportszakembernek az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatását, illetve a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
ványon keresztül nyújtott sportösztöndíjának (a továb-
biakban: sportösztöndíj) részben vagy egészben történõ
felfüggesztését kezdeményezi, akivel szemben a külön
jogszabály alapján lefolytatott doppingeljárás eredménye-
ként az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sport-
szövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség) jog-
erõs büntetést szab ki,

b) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a támo-
gatását, amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ
vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses jogvi-
szonyban áll, és a sportszervezettel szemben a sportszövet-
ség a doppingszabályzatának megsértése miatt jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszövetségnek a támogatását, amelynek
a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, illetve
amelynek versenyrendszerében részt vesz, és a sportszö-
vetség a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
(a továbbiakban: NDKT) elnökének tájékoztatása szerint
nem tesz eleget az NDKT doppingellenes tevékenységre
vonatkozó ajánlásainak, javaslatainak.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jog-
erõs büntetést kiszabó határozat 1 példányát a sportszövet-
ség a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 napon
belül megküldi a miniszter részére.

(3) Az NDKT elnöke az (1) bekezdés c) pontjában fog-
laltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstõl számí-
tott 5 napon belül megküldi a miniszter részére.

(4) A támogatás – (1) bekezdés szerinti – teljes összegé-
nek felfüggesztésére, illetve visszavonására különösen az
alábbi esetekben van lehetõség,

a) ha a doppingszabályzat megsértése, a doppingelle-
nes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzet-
közi sporteseményen (például olimpia, paralimpia, világ-
bajnokság, Európa-bajnokság) történik,

b) ha a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú ver-
senyzõinek sérelmére követik el,

c) ha a doppingvétséget a külön jogszabályban megha-
tározott anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek
mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén sze-
rekkel összefüggésben követik el.

4. §

(1) A támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésé-
nek idõtartamáról, a visszafizetendõ támogatás összegérõl
a miniszter a (2)–(3) bekezdés figyelembevételével, a ha-
tározat vagy a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8 na-
pon belül dönt.

(2) A támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a tá-
mogatás felfüggesztésérõl szóló döntés meghozatalának
napja azzal, hogy a sportösztöndíj felfüggesztése esetén a
támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a felfüg-
gesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ napja.

(3) A támogatás felfüggesztésének idõtartama
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet

hosszabb mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltil-
tás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
pedig legfeljebb 1 év,

b) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb
1 év.

(4) A támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt
sportcélú állami támogatás a sportág szakmai feladatainak
ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem nyújtható.

(5) A támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl
való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a
sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont támogatást a kedvezményezett – a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
15 napon belül – a visszavonáskor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeres mértékével növelt összegben köteles
visszafizetni az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
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nisztérium (a továbbiakban: ÖTM) 10023002–01009349–
50001006 számú fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lási keretalszámlájára.

(7) A miniszter a támogatás visszavonásáról, illetve fel-
függesztésérõl a döntés meghozatalát követõ 5 napon belül
értesíti az NDKT-t, továbbá a 3. § (1) bekezdés c) pontja
esetén a Nemzeti Sporttanácsot. Ha a miniszter a támoga-
tást a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak miatt
függeszti fel vagy a sportösztöndíj felfüggesztését kezde-
ményezi, döntésérõl – annak meghozatalától számított
5 napon belül – értesíti a Wesselényi Miklós Sportközala-
pítványt, amely a (2) bekezdésben meghatározott idõpont-
tól kezdõdõen felfüggeszti a támogatás további folyó-
sítását.

5. §

(1) A versenyzõk és a felkészülésüket segítõ sportszak-
emberek közvetlen központi költségvetési támogatásként
sportösztöndíjat, valamint eredményességi támogatást
kaphatnak.

(2) Az ÖTM közvetlenül, a külön jogszabályokban fog-
laltaknak megfelelõen folyósítja a Nemzet Sportolója
Címmel járó életjáradékot, valamint az olimpiai járadékot
az arra jogosultak részére.

6. §

(1) A miniszter az elõirányzatok terhére nyújtandó tá-
mogatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltaknak
megfelelõen – a kedvezményezettel kötött támogatási
szerzõdés alapján bocsátja rendelkezésre.

(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy

a) a kedvezményezett a támogatóval korábban kötött
szerzõdésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérõl,
illetve részbeni teljesítésérõl szóló elszámolást a támogató
részére az elõírt határidõben benyújtja, és azt a támogató
elfogadja,

b) a kedvezményezettnek az államháztartás bármely al-
rendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és errõl a kedvezményezett az
Áht.-ban meghatározottak szerint nyilatkozatot vagy az il-
letékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi iga-
zolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ah-
hoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje,

c) a kedvezményezettnek a miniszter által alapított gaz-
dálkodó szervezettel, a tulajdonosi irányítása alá tartozó
gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és

Sportszolgáltató Intézettel (a továbbiakban: NUSI), vala-
mint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) szerinti sportközalapítvánnyal szemben esedékessé
vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn,

d) a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a
külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak
eleget tesz,

e) a kedvezményezett az állami sportinformációs rend-
szer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz,

f) a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht.-ban meghatározott követelményeinek,

g) a kedvezményezett hozzájárul a személyes adatai-
nak a miniszter által történõ kezeléséhez,

h) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem esik
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt kor-
látozás alá,

i) a kedvezményezett csatolja a pályázat, illetve kére-
lem tárgyát képezõ program bemutatását, célját, megneve-
zését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, álta-
lános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, a vissza-
igényelhetõ általános forgalmi adó összegét, saját forrás
szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásá-
nak formáját és összegét, a megvalósítás pénzügyi fedeze-
tének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források ren-
delkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket, a megva-
lósítás és finanszírozás idõbeli ütemezését, valamint a be-
ruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszí-
néül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem
régebbi tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott
eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szak-
mai és költségterv),

j) építési beruházás támogatása esetén a kedvezménye-
zett benyújtja a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan
tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerõs építési engedélyt vagy a hatáskörrel és ille-
tékességgel rendelkezõ hatóság igazolását arról, hogy a
pályázatban, illetve kérelemben megjelölt beruházási te-
vékenység nem építésiengedély-köteles,

k) a kedvezményezett benyújtja az egyéb engedélykö-
teles tevékenységek esetén a jogerõs hatósági engedélye-
ket, igazolásokat,

l) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy mely
szervezetektõl kért a pályázatában, illetve kérelmében
megjelölt programhoz támogatást, valamint az elnyert tá-
mogatás összegérõl 8 napon belül tájékoztatja a kötelezett-
ségvállalót.

(3) A miniszter a támogatási szerzõdés megkötése érde-
kében a kedvezményezettõl az alábbi adatokat, valamint
dokumentumokat kéri be:

a) gazdasági társaság esetén: teljes – cégnyilvántartás
szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ
neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, aláírási címpéldány;

748 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 9. szám



b) egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vállalkozói
igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;

c) magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adó-
azonosító jel/adószám, bankszámlaszám;

d) egyéb jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi
igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági ka-
mara, ügyvédi kamara) a szervezet nyilvántartásban sze-
replõ adatairól, aláírási címpéldány;

e) a tervezett program szakmai és költségterve, a fel-
használás részletes leírása, kivéve a 22. § a)–e) pont alap-
ján nyújtott, valamint a mûködési célú támogatásokat;

f) a 22. § a)–e) pont alapján nyújtott támogatás esetén a
sportszövetség, sportszervezet költségvetése;

g) az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó megha-
talmazás.

(4) Ha a támogatási döntés kedvezményezettjének mu-
lasztásából vagy neki felróható egyéb okból a támogatási
szerzõdés megkötésére a miniszter által a szerzõdéskötésre
meghatározott határidõ határnapjától számított 30 napon
belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

7. §

(1) A kedvezményezettnek nyújtott támogatás szerzõ-
déssel – a kedvezményezett és a miniszter szerzõdésében
foglalttal megegyezõ célra és feltételekkel – továbbadha-
tó, ha e rendelet és a támogatási szerzõdés azt lehetõvé te-
szi.

(2) A támogatás felhasználásával történõ elszámolást
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon – a (3) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. melléklet
szerinti vagy a pályázatkezelõ által meghatározott nyom-
tatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblá-
zat) kell benyújtani. A támogatás felhasználását igazoló
szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási tábláza-
tot is mellékelni kell. Az elszámolás során személyes adat
nem továbbítható.

(3) Ha a támogatás végsõ felhasználója nem a kedvez-
ményezett, akkor a kedvezményezett köteles a továbbadott
támogatásról a támogatottat az összesített elszámolási táb-
lázat szerint elszámoltatni, és azt a miniszternek megkül-
deni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az el-
számoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

(5) Ha a támogatás részletekben történõ finanszírozás
keretében kerül biztosításra, a kedvezményezett a támoga-
tás összegével, utólagos elszámolás mellett, a támogatási
szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles elszámolni.

8. §

A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának és elszá-
molásának ellenõrzését

a) a külön jogszabályban feljogosított szerv,
b) a miniszter közvetlenül vagy a NUSI útján, vagy
c) a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továb-

biakban: MAG Zrt.)
végzi, amelyek helyszíni ellenõrzést is tarthatnak.

A pályázati eljárásra vonatkozó külön szabályok

9. §

(1) Az elõirányzatok pályázat útján is felhasználhatóak.

(2) A pályázati rendszer keretében nyújtott támogatá-
sokkal kapcsolatosan a MAG Zrt. ellátja különösen a pá-
lyázati felhívásoknak honlapon történõ közzétételével, a
pályázati felhívásoknak és a támogatási döntéseknek az
elõkészítésével, a támogatási szerzõdések megkötésével,
módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerzõdé-
sek teljesítésének ellenõrzésével, valamint a tájékoztatás-
sal kapcsolatos feladatokat.

(3) A pályázati felhívást a pályázat benyújtási határnap-
ja elõtt legalább harminc nappal közzé kell tenni az ÖTM
honlapján.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat tárgyát és kódját,
b) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, címét,
c) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását,
d) közremûködõ szerv igénybevétele esetén annak

megnevezését, címét,
e) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
f) a benyújtandó pályázat kötelezõ elemeinek és a csa-

tolandó dokumentumok, nyilatkozatok megjelölését,
g) a pályázati, illetve regisztrációs díj (a továbbiakban:

pályázati díj) elõírása esetén annak mértékét, befizetésé-
nek módját, határidejét,

h) a szükséges saját forrás mértékét és formáját, a meg-
létének igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) a pályázati dokumentumok elérhetõségét, igénylésé-
nek módját,

j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határ-
idejét,

k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról
szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határidejét,

l) a pályázat elbírálásának határidejét, az elbírálás
szempontrendszerét, valamint a döntéshozó megneve-
zését,

m) figyelmeztetést arról, hogy az elbírálás során a pá-
lyázatban igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás is
megítélhetõ, valamint a csökkentett összegû támogatás
igénybevételének feltételeit,
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n) a szerzõdéskötésre vonatkozó információkat, a tá-
mogatás szerzõdésszerû felhasználása érdekében szüksé-
ges biztosítékokat,

o) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
p) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma

szempontjából fontos, egyéb feltételeket.

(5) Ha a pályázati felhívás elõírja, a pályázó a pályá-
zat benyújtásakor pályázati díjat fizet. A pályázati díj
mértékét a pályázati felhívás határozza meg, legfeljebb
10 000 Ft összegben.

10. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt címre
postai, illetve elektronikus úton kell benyújtani.

(2) A pályázatnak a pályázati felhívásban megjelölt ada-
tokat, dokumentumokat kell tartalmaznia.

(3) Ha jogszabály, illetve a pályázati felhívás másként
nem rendelkezik, a pályázati felhívásnak nem megfelelõ,
hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtá-
sát követõ 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.
Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétõl
számított 8 napon belül van lehetõség, ennek elmulasztása
esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlás ideje az el-
járási határidõkbe nem számít bele.

(4) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogo-

sult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázat határidõn túl érkezett (a megadott határ-

idõt követõen adták postára),
c) a pályázati felhívás nem biztosít lehetõséget hiány-

pótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra,
d) hiánypótlási felhívás esetén a pályázó nem vagy nem

megfelelõen pótolta a pályázat hiányosságait, illetve azt
nem határidõre teljesítette.

(5) Ha a pályázat érvénytelen, errõl az érvénytelenség
okának megjelölésével a pályázat, hiánypótlás beérkezés-
tõl számított 8 napon belül a pályázót értesíteni kell.

11. §

(1) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempont-
jait a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A beérkezett pályázatokat – a jogszabályban, vala-
mint a pályázati felhívásban meghatározott formai és tar-
talmi feltételek meglétének ellenõrzését követõen – a bírá-
ló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére döntési ja-
vaslat megtétele céljából a MAG Zrt. készíti elõ.

(3) A bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai ál-
láspontját és döntési javaslatát a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 60 napon belül a pályázati felhívásban
megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki.

(4) A folyamatosan beadható pályázatokat a pályázati
felhívásban megjelölt határidõig kell elbírálni a pályázati
felhívásban foglalt eljárási rendnek megfelelõen.

(5) A bizottság tagjait és elnökét a miniszter jelöli ki. A
bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy
velük szemben nem áll fenn a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlenség.

(6) A bizottságnak a döntési javaslat megtételének ré-
szeként a pályázatok értékelését és az értékelés legfonto-
sabb szempontjait tartalmazó jegyzõkönyvet kell készí-
teni.

(7) A pályázatra vonatkozó döntést legkésõbb a pályá-
zat benyújtási határnapjától számított 90 napon belül meg
kell hozni.

(8) A támogatási döntésrõl – a döntést követõ 8 napon
belül – a pályázót írásban értesíteni kell. A pályázó által
igényeltnél alacsonyabb mértékû támogatás is megítél-
hetõ. Csökkentett mértékû támogatás vagy elutasítás ese-
tén a döntés indokait is ismertetni kell.

(9) A döntésrõl történõ tájékoztatást követõen a pályázó
jogosult a pályázatra vonatkozóan az értékelõ lapban és a
bíráló bizottság jegyzõkönyvében foglaltakat megismerni.

(10) A támogatási döntéseket nyilvánosságra kell hozni.

12. §

A támogatási szerzõdéseket a támogatási döntésrõl szó-
ló értesítés kézhezvételét követõ 60 napon belül meg kell
kötni. Ha a szerzõdés megkötésére a kedvezményezett mu-
lasztásából e határidõn belül nem kerül sor, a támogatási
döntés hatályát veszti.

13. §

(1) A pályázó a pályázat elutasítása, csökkentett össz-
költséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ
támogatása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás
szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén, a
döntés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül, az
indokok megjelölésével panasszal élhet a pályázatot kiíró
szervnél.

(2) A panaszról a miniszter a beérkezésétõl számított
30 napon belül dönt, annak helyt ad vagy azt az indokok
megjelölésével elutasítja. A pályázatot kiíró szerv az elbí-
rálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja. A pályázatot kiíró szerv az elbírálás
elhalasztásának tényérõl a panasz beérkezésétõl számított
30 napon belül tájékoztatja a pályázót.
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14. §

(1) A program teljes költségvetésérõl, illetve ha a támo-
gatási szerzõdés részösszeg folyósítását engedélyezte, a
részköltségekrõl a támogatási szerzõdésben meghatározott
határidõn belül el kell számolni.

(2) A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani
a támogatónak – a támogatási szerzõdésben meghatározott
szakmai teljesítménymutatók szerint – a támogatott prog-
ram cél szerinti megvalósulásáról.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

15. §

(1) A miniszter az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõ-
irányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-neve-
lési programot (a továbbiakban: Sport XXI. program), a
sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok el-
látását, valamint a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával összefüggés-
ben felmerülõ mûködési költségeket.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére biztosítja a fenntartó részére a Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola és Gimnázium mûködtetésével kapcsolatos
költségeket.

16. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai kere-
tében a NUSI a részére átadott összeget az alábbi célokra
fordítja:

a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák,
sportegyesületek támogatása,

b) testnevelõk, edzõk és szervezõk díjazása,
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támo-

gatása,
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fej-

lesztése,
f) kommunikációs programok támogatása,
g) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének

támogatása,
h) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítmény-

szükségletek támogatása,
i) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel tá-

mogatása,
j) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,

k) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával
összefüggõ feladatok támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI tovább-
adhatja a programban részt vevõ országos sportági szak-
szövetségek, sportszervezetek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint is-
kolák, sportiskolák részére.

17. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogatja a közoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó olyan sportiskolákat,
amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszö-
vetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megálla-
podás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el,
biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását és
a NUSI által pályázat útján kiválasztott módszertani köz-
pontként mûködnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az alábbi célokra
fordítható:

a) a sportiskolákban használandó sportági sportnevelé-
si modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott
és elektronikus formában történõ kiadása,

c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcso-
lódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása,

d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípu-
saiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszicholó-
giai koncepció kidolgozása,

e) a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága és a helyi
önkormányzatok által együttesen kiválasztott kiemelt és
modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe
folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai mû-
helyek munkája,

f) egyéb, a sportiskolák mûködésével összefüggõ fel-
adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI a sport-
iskoláknak továbbadhatja.

(4) A miniszter a NUSI útján támogatja a versenyzõi él-
sportoló osztályokat mûködtetõ közoktatási intézménye-
ket, azok adott tanévi mûködési költségeit, a versenyzõk
kiegészítõ oktatását, vizsgára való felkészítését.

18. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogathatja az egyéb
utánpótlás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekinte-
tében:

a) Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban:
ORV) történõ részvétel,

b) ORV magyarországi megrendezése,
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c) sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek
szakmai munkája,

d) a Héraklész Csillag Program megvalósítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI az or-
szágos sportági szakszövetségeknek, sportszervezetek-
nek, közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak
továbbadhatja.

19. §

A miniszter az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellá-
tásához támogatást nyújthat az országos sportági szakszö-
vetségek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, va-
lamint a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban:
MOB) részére:

a) a Duna Kupa versenysorozaton történõ részvétel, a
versenysorozat magyarországi rendezése,

b) kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpótlás-
sportesemények rendezése,

c) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok
ellátása.

Az iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

20. §

(1) A miniszter az iskolai, diák- és felsõoktatási sport
fejlesztése érdekében az „Iskolai, diák- és felsõoktatási
sport támogatása” elõirányzat terhére támogatja

a) a diáksport-, szabadidõsport-rendezvényeket és
programokat,

b) a diákolimpiai versenyrendszert,
c) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar

válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség
versenyein,

d) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre
kerülõ egyetemi világbajnokságokat,

e) a felsõoktatási intézményekben mûködõ sportegye-
sületek mûhelyeit,

f) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által
delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföl-
dön megrendezésre kerülõ 2008. évi fõiskolai világbaj-
nokságokon,

g) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületé-
nek az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testne-
velés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pá-
lyázatait,

h) a versenyzõi osztályokat mûködtetõ közoktatási in-
tézményeket, valamint a versenyzõi tagozatot mûködtetõ
felsõoktatási intézményeket,

i) a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját,

j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség feladatainak ellátá-
sát,

k) egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal össze-
függõ feladatok ellátását.

(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Testneve-
lõ Tanárok Országos Egyesülete az (1) bekezdés szerinti
támogatását a miniszterrel kötött szerzõdésben megjelölt
sportegyesületeteknek, sportiskoláknak és tagszervezetei-
nek továbbadhatja.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

21. §

(1) A miniszter a „Sportegészségügyi, doppingellenes
feladatok” elõirányzat terhére támogatást nyújt az Orszá-
gos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI)
alábbi sportegészségügyi szakmai feladatai ellátásához:

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedõ or-
vosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszõrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeleté-
hez, továbbá a gyógytornászok, sportpszichológusok,
masszõrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkezõ válogatott keretek
sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport mûködtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szûrõvizsgálatainak elvégzé-
séhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) sportgenomikai laboratórium mûködtetéséhez,
e) intézményi mûszeres fejlesztéshez, eszközbeszer-

zéshez,
f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megje-

lentetéséhez,
g) olimpiai központokban a sportorvosi ellátáshoz,
h) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakem-

berek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító, ne-
velõ, ellenõrzõ tevékenységhez,

i) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok
ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az OSEI részére az olimpiai, para-
limpiai felkészüléssel összefüggõ sportegészségügyi fel-
adatai ellátásához, így különösen az egyes válogatott ke-
rettagok olimpiai, paralimpiai felkészülését segítõ sport-
pszichológusok, gyógytornászok, masszõrök és dietetiku-
sok foglalkoztatáshoz, az olimpiai, paralimpiai játékokra
történõ felkészüléshez kapcsolódó, ahhoz szükséges
gyógyszerek beszerzéséhez, továbbá a felkészülést köz-
vetlenül segítõ orvosi eszközök, mûszerek, gépek, beren-
dezések megvásárlásához.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújthat a sportszövetségek részére a vá-
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logatott kerettagok sporttevékenységével összefüggõ
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevéte-
léhez, így különösen sportágspecifikus eszközök, beren-
dezések, mûszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadás-
hoz, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásához.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az alábbi doppingellenes feladatok
ellátásához:

a) a nyilvántartott vizsgálati csoport doppingellenõrzé-
séhez,

b) a nemzeti doppingellenes szervezet egyéb dopping-
ellenes feladatai ellátásához,

c) az NDKT és a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizott-
ság mûködéséhez,

d) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ köte-
lezettségek teljesítéséhez,

e) egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggõ
feladatok ellátásához.

(5) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére támoga-
tás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ szer-
vezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

A versenysport támogatása

22. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatja

a) az olimpiai felkészülést, az országos sportági szak-
szövetségek és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egységeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel
összefüggõ szakmai feladatainak ellátását,

b) a paralimpiai felkészülést, a fogyatékosok sportszö-
vetségei és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egy-
ségeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel
összefüggõ szakmai feladatainak ellátását,

c) az országos sportági szakszövetségek és az országos
sportági szövetségek mûködését és szakmai feladataik el-
látását,

d) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének
(a továbbiakban: AGFIS) világjátékokra való felkészülés
szakmai feladatainak ellátását,

e) a magyar sport olimpiai és paralimpiai eredményes-
sége alapján kiemelkedõ sportszervezetek, az Stv. alapján
közhasznú társaságként mûködõ sportiskolák mûködését
és szakmai feladataik ellátását,

f) a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvaló-
sítását,

g) a sportszakemberek képzését, továbbképzését,
h) a Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továb-

biakban: SOSZ) adminisztratív mûködését, szakmai fel-
adatainak ellátását,

i) a külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kocká-
zatú sportrendezvények közfeladatként történõ biztosítá-
sához kapcsolódó feladatokat,

j) a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rendezését,
k) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellá-

tását.

23. §

(1) A 22. § a)–e) pontjában meghatározott feladatokra
nyújtható támogatás összegére a MOB, a Nemzeti Sport-
szövetség (a továbbiakban: NSSZ), a Magyar Paralimpiai
Bizottság (a továbbiakban: MPB) és a SOSZ együttesen
tesznek javaslatot.

(2) A 22. § a) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a MOB tesz javaslatot.

(3) A 22. § b) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az MPB tesz javaslatot.

(4) A 22. § c) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(5) A 22. § d) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(6) A 22. § e) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére a SOSZ tesz javaslatot.

24. §

(1) A 22. § a), b) és d) pontja alapján folyósított támoga-
tás tekintetében

a) a hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban va-
ló részvétellel,

b) versenyrendezéssel (beleértve a jogdíjakat is) és más
szakmai programok rendezésével,

c) sportdiplomáciai feladatokkal,
d) sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott

vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok sporttevékenységé-
vel összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatá-
sok, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vá-
sárlása),

e) doppingellenes tevékenységgel,
f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus

technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sport-
tevékenységbe bevont állatokkal összefüggõ költségek,
továbbá

g) a támogatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban,
valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munka-
adókat terhelõ járulékok
számolhatóak el.

(2) A 22. § c) és e) pontja alapján folyósított támogatás
tekintetében kiadásként az (1) bekezdésben meghatározott
kiadások mellett
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a) a nemzeti és nemzetközi szervezetek tagdíjai, re-
gisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportegyesületi iroda mûködésé-
vel kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggõ szak-
mai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelen-
tetésének költségei,

d) a támogatás legfeljebb 30%-áig a személyi juttatá-
sok és a munkaadót terhelõ járulékok,

e) legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben a sportszö-
vetség, sportszervezet mûködésével, sporttevékenységé-
vel kapcsolatos belföldi utazási költségek,

f) évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben a gazdasági
vezetéssel, könyveléssel kapcsolatos költségek
számolhatóak el.

(3) A 22. § c) pontja alapján támogatásban részesülõ or-
szágos sportági szakszövetség, országos sportági szövet-
ség a támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A támogatási
javaslat meghatározásakor az NSSZ az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a ré-
szére megküldött alábbi adatokat veszi figyelembe:

a) a 2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat
alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám
nem 0,

b) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma több mint 500,

c) a szövetségi tagszervezetek száma több mint 20.

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek nem felel meg, a 22. §
c) pontja szerinti támogatása nem lehet több mint
1 500 000 Ft.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek megfelel, a támogatási ja-
vaslat meghatározásakor a 23. § (1) bekezdésében megha-
tározott szervezetek az országos sportági szakszövetsé-
gek, országos sportági szövetségek által a részükre meg-
küldött alábbi adatokat veszik figyelembe:

a) a 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg legfeljebb 5%-a pályázati keretként el-
különíthetõ, a megmaradt összeg 25%-ának felosztása a
2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat alapján
kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján tör-
ténik;

b) a 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg pályázati kerete mellett megmaradó
összeg 75%-ának felosztása az alábbi adatok alapján törté-
nik, a megjelölt arányban:

ba) a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdí-
jak 1-es szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma 4-es szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma 4-es szor-
zóval,

bd) a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mér-
leg szerinti éves költségvetés 1-es szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség meg-
alakulásának éve) 3-as szorzóval,

bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, az-
az a sportág szállítási igénye 2-es szorzóval, pályaigénye
2-es szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának
igénye 4-es szorzóval, edzõpartner bevonásának igénye
4-es szorzóval, nõi és férfi szakágai 6-os szorzóval, olim-
piai és nem olimpiai szakágak száma 6-os szorzóval.

(6) A 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg – részére szerzõdéssel átadott – pályá-
zati keretének felhasználásáról az NSSZ gondoskodik. A
pályázati felhívás kiírásában, valamint a beérkezett pályá-
zatok értékelésében a miniszter részt vesz. A pályázati fel-
hívást, a támogatásban részesülõ pályázók névsorát, vala-
mint támogatásaik összegét az NSSZ hivatalos honlapján
jelenteti meg. A nyertes pályázók részére a támogatást az
NSSZ szerzõdéssel továbbadja.

(7) A 22. § a) pontja alapján a miniszter az olimpiai
sportágak felnõtt és a felnõtt alatti két utánpótlás-korosztá-
lyának nemzetközi eredményessége alapján – az illetékes
országos sportági szakszövetségnek a felkészülés szakmai
feladataira vonatkozó javaslata figyelembevételével – tá-
mogatást nyújt olimpiai kerettagok felkészítését végzõ
sportszervezetek, jogi személyiséggel rendelkezõ szak-
osztályok, sportegyesületi mûhelyek részére.

(8) A 22. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összegbõl a paralimpiai mozgalom nemzetkö-
zi versenyrendszerével összefüggõ feladatok ellátásához
is nyújtható támogatás, amelynek felhasználásáról az
MPB gondoskodik.

25. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatást nyújt a külön jogszabály szerinti ki-
emelt biztonsági kockázatú sportrendezvények közfel-
adatként történõ rendõri biztosításához, a Sportrendezvé-
nyeket Biztonsági Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bi-
zottság mûködéséhez, valamint a sportrendezvények biz-
tonságával kapcsolatos szakmai kiadványok megjelente-
téséhez.

26. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirány-
zat terhére a 26–31. § alapján támogatást nyújt a sportszö-
vetség részére a kiemelt hazai rendezésû sportesemények
rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb 50%-ának
fedezetéhez.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetében – az
egyes sportágakra irányadó különbözõ elnevezésekre is
figyelemmel – sportrendezvénynek minõsül:

a) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály világbajnok-
sága,

b) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály Európa-baj-
noksága,

c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi
szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny).

(3) Felnõtt Világkupa megrendezéséhez sportáganként
legfeljebb 2 évente nyújtható támogatás.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújthat a sportszövetség részére a 2008.
évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok hazai rendezésû,
olimpiai kvalifikációs sporteseményeinek rendezésével
összefüggõ költségek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez.

27. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pá-
lyázat benyújtását legalább 45 nappal megelõzõen a sport-
szövetség a sportrendezvény megrendezésének szándékát
és az elõirányzatból való támogatás iránti igényét tartal-
mazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A
regisztrációs kérelmet a 3. melléklet szerinti – az ÖTM ál-
tal internetes honlapján is közzétett – nyomtatványon kell
postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhez-
vételétõl számított 30 napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a
sportszövetséget értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegé-
szítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter a hiányok
megjelölése mellett hiánypótlás végett a kérelmezõ sport-
szövetségnek legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével
visszaküldi.

(3) A miniszter elutasítja a regisztrációs kérelem nyil-
vántartásba vételét, ha

a) nem a jogosult nyújtotta be, vagy
b) nem a 26. § szerinti sportrendezvény megrendezésé-

nek szándékát tartalmazza, vagy
c) a regisztrációs kérelem a sportszövetség hibájából

hiányosan került benyújtásra, és a hiánypótlás is ered-
ménytelen volt.

(4) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázathoz az Stv. 50. § (3) bekezdés b) pontjában meg-
határozott garanciavállalás, illetve a Kormány döntését
igénylõ létesítményfejlesztés, beruházás, eszközbeszerzés
szükséges, a regisztrációs kérelem a Kormány fentiekre
vonatkozó döntését követõen vehetõ nyilvántartásba.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a mi-
niszter részére fizetésikötelezettség-vállalást nem jelent.

(6) A 26. § szerinti elõirányzatból kizárólag annak a
sportszövetségnek nyújtható támogatás, amelynek az adott
sportrendezvényre vonatkozó regisztrációs kérelmét a mi-
niszter nyilvántartásba vette.

28. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogának elnyerése ese-
tén a sportszövetség támogatási kérelmet nyújthat be – leg-
késõbb a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május
31-ig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet a
4. melléklet szerinti – az ÖTM által internetes honlapján is
közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton
megküldeni.

(2) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen
kerül kiírásra, a miniszter eltekinthet a 27. §-ban meghatá-
rozott követelményektõl, és a támogatási kérelem az
(1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható.

29. §

(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alap-
ján dönt a támogatásban részesíthetõ sportszövetségek kö-
rérõl.

(2) A tárgyévre vonatkozó támogatásról való döntés so-
rán az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportrendezvény hazai megrendezésének eredmé-
nyességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,

b) a sportrendezvényen részt vevõ országok, sportolók,
nézõk várható száma,

c) a sportrendezvény közvetítésének a Magyar Köztár-
saság nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,

d) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés, beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, va-
lamint gazdaságösztönzõ hatása,

e) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési,
önkormányzati és egyéb források,

f) a sportrendezvény, valamint az azzal összefüggõ lé-
tesítményfejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása,

g) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez kapcsolódó egyéb sportcélú állami támogatási
igény,

h) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok Magyaror-
szágon történõ megrendezésével is összefüggõ összetett-
sége, jelentõsége,

i) a sportrendezvény megrendezésébõl származó eset-
leges nyereség,

j) a sportrendezvény várható hatása a sportág további
fejlõdésére,
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k) a sportrendezvény évének eseménynaptára,
l) a fogyatékosok társadalmi integrációjára gyakorolt

hatása.

30. §

A 26. § szerinti támogatás esetén – a 6. §-ban meghatá-
rozottak mellett – a szerzõdés megkötésének további felté-
telei:

a) a sportszövetség lehetõvé teszi, hogy a szerzõdés
megkötésétõl a támogatás felhasználásával történõ elszá-
molásig a miniszter képviselõje tanácskozási joggal részt
vehessen a szervezõ bizottság munkájában,

b) a sportszövetség – az elnöksége által jóváhagyott –
költségvetést készít, amely alapján meghatározásra kerül,
hogy a miniszter által nyújtott támogatás milyen rendezési
költségekhez használható fel.

31. §

A sportszövetség a támogatási szerzõdésben megállapí-
tott elszámolási határidõig a miniszter részére köteles
megküldeni a sportrendezvény szakmai értékelését is.

A 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való
részvétel támogatása

32. §

A miniszter a „2008. évi Pekingi Olimpián és Paralim-
pián való részvétel támogatása” elõirányzat terhére a
MOB, valamint az MPB útján támogatja a magyar olim-
piai és paralimpiai keret olimpiai és paralimpiai részvé-
telét.

Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel
összefüggõ támogatása

33. §

(1) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatja az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az orszá-
gos sportági szakszövetségek és jogi személyiséggel ren-
delkezõ szervezeti egységeik, valamint a sportszervezetek
(mûhelyek) ezzel összefüggõ szakmai feladatainak ellá-
tását.

(2) Az (1) bekezdés alapján folyósított támogatás tekin-
tetében

a) a hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban va-
ló részvétellel,

b) versenyrendezéssel (beleértve a jogdíjakat is) és más
szakmai programok rendezésével,

c) sportdiplomáciai feladatokkal,
d) sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott

vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok sporttevékenységé-
vel összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatá-
sok, táplálkozási tanácsadás, gyógyszerek, étrend-kiegé-
szítõk, vitaminok vásárlása),

e) doppingellenes tevékenységgel,
f) sportfelszerelés és sporteszközök biztosításával

összefüggõ költségek, valamint
g) a támogatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban,

valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munka-
adókat terhelõ járulékok
számolhatóak el.

(3) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt az olimpiai kerettag sportolók, valamint a
felkészítésükben közremûködõ sportszakemberek részére
sportösztöndíj biztosításához.

(4) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt továbbá a nemzeti válogatottak olimpiai
felkészülését szolgáló, állami tulajdonú sportlétesítmé-
nyek fejlesztéséhez, korszerûsítéséhez.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

34. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbe-
csülése” elõirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:

a) a Nemzet Sportolója Címmel járó járadék folyósí-
tása,

b) az olimpiai járadék folyósítása,
c) a sportszakmai elismerésekkel, elõállításukkal, át-

adásukkal kapcsolatos költségek biztosítása,
d) eredményességi támogatás a 35–38. § alapján, a

Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül,
e) a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködése, az

alapító okiratban foglalt feladatainak ellátása.

35. §

(1) A miniszter eredményességi támogatásban kizárólag
az NSSZ-ben, a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal
rendelkezõ országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség olimpiai sportág olimpiai és nem olim-
piai versenyszámaiban, a paralimpiai versenyrendszerben,
valamint az AGFIS Világjátékok versenyszámaiban
1–3. helyezést elért versenyzõit, valamint e versenyzõk
felkészülését segítõ sportszakembereket részesítheti.

(2) A támogatandó személyekre az országos sportági
szakszövetség, az országos sportági szövetség, paralim-
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piai sportágak esetében az MPB tesz javaslatot. Az orszá-
gos sportági szakszövetségnek, az országos sportági szö-
vetségnek, az MPB-nek az elsõ javaslattétel alkalmával a
javaslathoz csatolnia kell az éves versenynaptárat, a továb-
biakban az adott verseny teljes – minden versenyszámot
tartalmazó – jegyzõkönyvét, a kvalifikációs, illetve selej-
tezõ versenyek jegyzõkönyvét, valamint a versenyzõ és a
sportszakember nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a sze-
mélyes adatainak a miniszter által történõ kezeléséhez. A
miniszter a javaslatok alapján határozza meg a támogatan-
dók névsorát.

(3) Javaslatot csak az az országos sportági szakszövet-
ség, országos sportági szövetség tehet, amely a központi
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

36. §

(1) Eredményességi támogatás – a (2)–(3) bekezdésben
foglaltak szerint – kizárólag a 2007–2008. évi sportági
versenynaptárban szereplõ, a 35. § (1) bekezdésében meg-
határozott sporteseményen 1–3. helyezést elért verseny-
zõk és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek részére
állapítható meg, a 2. mellékletben meghatározottak alap-
ján.

(2) Egy sportágban nemenként egy felnõtt és egy, a
sportági szövetség által megjelölt utánpótlás-korosztály
versenyzõi és a felkészítésüket segítõ sportszakemberek,
paralimpiai sportágakban nemenként a felnõtt korosztály
versenyzõi és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek
részesíthetõk eredményességi támogatásban.

(3) További egy, a sportági szövetség által megjelölt
utánpótlás-korosztályban a versenyzõ eredményei alapján
kizárólag a sportolót felkészítõ sportszakember részesíthe-
tõ támogatásban.

37. §

(1) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett
eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, az or-
szágos sportági szakszövetségnek, országos sportági szö-
vetségnek, MPB-nek a versenyzõ azon eredményét kell fi-
gyelembe vennie, amely alapján magasabb összegû támo-
gatásban részesíthetõ.

(2) Azokban az olimpiai vagy az AGFIS Világjátéko-
kon szereplõ sportágakban, amelyekben hivatalos világ-
bajnokság, illetve Európa-bajnokság keretén belül olim-
piai vagy világjátékok-versenyszámokat nem olimpiai
vagy nem az AGFIS által Világjátékokra elõírt körülmé-
nyek között rendeznek meg, eredményességi támogatás az
olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámainak meg-
felelõen nyújtható.

(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban,
amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények
alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem
nyújtható abban az esetben sem, ha az egyéni eredmény
sem támogatható.

(4) A versenyzõ eredményességi támogatásának meg-
határozásánál a 2. melléklet szerinti pontértéktáblázat

a) 1. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a megjegyzés-
ben szereplõ szorzók nem vehetõek figyelembe,

b) 4. pontját úgy kell alkalmazni, hogy páros verseny-
számban a 2-es szorzót nem kell használni,

c) 4. pontját egyéni sportág csapatversenyszámaiban és
csapatsportágaknál úgy kell alkalmazni, hogy csak a
0,5 szorzóval kell számolni,

d) 7. pontját nem kell figyelembe venni.

(5) A versenyzõ eredményességi támogatásának meg-
határozásánál egy eredményességi pont értéke nettó
11 000 Ft. Ha az eredményességi támogatás a nettó
11 000 Ft-ot nem éri el, a támogatás a versenyzõnek nem
fizethetõ ki.

(6) Csapatsportágak esetében a javaslattevõ szervezet
az egyes versenyzõk eredményességi támogatására eltérõ
javaslatot tehet, amelynek azonban meg kell felelnie az
(5) bekezdésben foglaltaknak.

38. §

(1) A versenyzõk felkészülését segítõ sportszakembe-
rek részére megállapított eredményességi támogatások
összege (a továbbiakban: sportszakemberi támogatási ke-
ret) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem
haladhatja meg a sportágban a versenyzõknek nyújtott
eredményességi támogatások összegének 50%-át. A sport-
szakember támogatása nem lehet több mint az adott verse-
nyen legjobb eredményt elért versenyzõ támogatása, és
nem lehet kevesebb mint 11 000 Ft.

(2) A sportági eredményesség alapján megállapított
sportszakemberi támogatási keret összegérõl a miniszter
tájékoztatja az országos sportági szakszövetséget, orszá-
gos sportági szövetséget, valamint paralimpiai sportágak
esetében az MPB-t.

(3) A sportszakemberi támogatási keret a versenyzõk-
nek nyújtott eredményességi támogatások összegének

a) duatlon és triatlon sportágakban a 70%-át,

b) öttusa sportágban a 90%-át

nem haladhatja meg.

(4) A versenyzõ és a felkészülését segítõ sportszakem-
ber részére is egy-egy jogcímen állapítható meg támo-
gatás.
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39. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, meg-
becsülése” elõirányzat terhére nyújt támogatást a Mezõ
Ferenc Sportközalapítvány mûködéséhez, valamint a
Mezõ Ferenc Sportközalapítványon keresztül a nyugdíjas
olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, a
kiemelkedõ sporteredmények elérésében közremûködõ
nyugdíjas sportszakemberek részére, valamint az „Ezüst-
gerely” mûvészeti pályázathoz.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

40. §

A miniszter a „Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-
mogatása” elõirányzat terhére támogatja a Forma–1 Ma-
gyar Nagydíj megrendezését, valamint egyéb kiemelt
nemzetközi sportesemények elõkészítésével, megvalósítá-
sával összefüggõ feladatokat. A támogatás a Hungaroring
Sport Zrt. által fizetendõ rendezõi jogdíjra is fordítható.

A Nemzeti Sporttanács támogatása

41. §

A miniszter a „Nemzeti Sporttanács támogatása” elõ-
irányzat terhére a Nemzeti Sporttanács mûködési költsé-
geihez nyújt támogatást.

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési
támogatása

42. §

A miniszter a „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása” elõirányzat terhére biztosítja a köz-
alapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásával
kapcsolatos mûködési költségeket.

A szabadidõsport támogatása

43. §

(1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a
„Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támo-
gatja

a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket,
b) a nõk és családok sportjának fejlesztését,
c) a hátrányos helyzetûek sporttevékenységét,
d) az idõsek sportját,

e) a szabadidõsportot népszerûsítõ kommunikációs te-
vékenységet,

f) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat,
g) a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség (a továbbiak-

ban: NSZSZ), valamint tagszervezetei szakmai program-
jának megvalósítását,

h) a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület
Holdsugár programjának megvalósítását,

i) szabadidõsport programok céljára is szolgáló létesít-
mények mûködését, igénybevételét,

j) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a sza-
badidõsport, az iskolai, diák- és felsõoktatási sport fejlesz-
tésével összefüggõ programok, feladatok ellátását.

(2) A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesü-
let az (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatását a minisz-
terrel kötött szerzõdésben megjelölt, a Holdsugár Prog-
ramban részt vevõ jogi személyek részére a Program meg-
valósítása céljából továbbadhatja.

44. §

(1) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogatja valamennyi megyei (fõvárosi),
valamint megyei jogú városi önkormányzat önként vállalt
sportcélú feladatainak ellátása körében

a) az iskolai, diák- és szabadidõsport feladatok ellátá-
sát,

b) a területi amatõr versenyrendszer mûködtetését,
c) a statisztikai elemzések készítésével, oktatással,

képzéssel (továbbképzéssel) összefüggõ feladatok ellátá-
sát, szakmai programok lebonyolítását, kiadványok elké-
szítését, továbbá sporttevékenységgel kapcsolatos szak-
mai ismeretek terjesztését,

d) a fogyatékosok helyi szabadidõsportjának, valamint
a fogyatékosok diáksportjának fejlesztését,

e) az egyéb, megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú
városi önkormányzat önként vállalt sportcélú feladatainak
ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a megyei (fõvá-
rosi), valamint megyei jogú városi önkormányzat a sport-
szövetség jogi személyiséggel rendelkezõ – az önkor-
mányzat területén mûködõ – területi szervezeti egységé-
nek és sportszervezetnek továbbadhatja.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatok ellátása
a megyei (fõvárosi) önkormányzatok, valamint a megyei
jogú városok országos érdekképviseleti szerve, továbbá
többcélú kistérségi társulások útján is támogatható, ha a
sportfeladatok ellátása a társulási megállapodásban szere-
pel.

(4) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogatást nyújt – az NSZSZ javaslatának
figyelembevételével – az NSZSZ tagszervezetei mûködési
költségeinek fedezetére.
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A sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások

45. §

A miniszter a „Sport népszerûsítésével összefüggõ ki-
adások” elõirányzat terhére biztosítja a sport, az egészsé-
ges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerûsí-
tésével összefüggõ kommunikációs, marketing tevékeny-
séget, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadvá-
nyok megjelentetését.

Sportköztestületek mûködési támogatása

46. §

A miniszter a „Sportköztestületek mûködési támogatá-
sa” elõirányzat terhére nyújt támogatást a MOB, az MPB,
az NSSZ, az NSZSZ, valamint a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) adminisztra-
tív mûködéséhez, szakmai feladatainak ellátásához.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport- és diáksport programok támogatása)

47. §

A miniszter az egészségjavítást célzó sporttevékenység
fejlesztése érdekében az „Egészségjavítást célzó sportte-
vékenység (szabadidõsport- és diáksport programok támo-
gatása)” elõirányzat terhére támogatást nyújt a szabadidõ-
sport és a diáksport területén, különösen a lakosság egész-
ségügyi helyzetének javítása, a rekreációs sport növelése
és népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód,
a fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles kö-
rû felkeltése érdekében. A támogatásról a Wesselényi
Miklós Sportközalapítvány – alapító okiratában foglalt
feladatainak ellátása érdekében – pályázat keretében dönt.

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok
mûködtetése és projektjei

48. §

A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogatja

a) a sportszakmai képesítések modul rendszerû szak-
mai és vizsgakövetelményein alapuló központi program-
jai, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli
és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,

b) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek ter-
jesztését,

c) szakmai-módszertani anyagok készítését és korsze-
rûsítését, digitalizálását,

d) a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészít-
tetését,

e) a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar
Edzõk Társasága, a sporttudomány területén mûködõ
egyéb szervezetek mûködését, valamint a sporttudo-
mánnyal kapcsolatos szakmai feladataik ellátását,

f) a sportinformációs rendszerek kialakításával, mû-
ködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsola-
tos feladatokat, szakértõi tevékenységet,

g) sport chipkártya-rendszer elõkészítését,
h) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló

65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges élet-
mód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-neve-
lés, a szabadidõsport, az iskolai és diáksport fejlesztésével,
valamint a területi – különösen a kistérségi – sportfelada-
tok ellátásának segítésével összefüggõ programokat, inf-
rastrukturális és eszközfejlesztéseket,

i) a tudományos és kutatási tevékenységet,
j) a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,
k) a konferenciák és rendezvények szervezését.

A fogyatékkal élõk sportjának támogatása

49. §

(1) A miniszter a fogyatékosok sportjának fejlesztése
érdekében a „Fogyatékkal élõk sportjának támogatása”
elõirányzat terhére támogatja

a) a fogyatékosok sportjában megyei szinten vala-
mennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fo-
gyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését, szakmai programjait,

b) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportegészségügyi és sporttudományos programokat,

c) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ prog-
ramokat,

d) a sportrehabilitációs programokat,
e) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, te-

rápiás jellegû sportoktatását és programjait,
f) a sportszakember-képzési feladatokat,
g) a FONESZ-t a fogyatékosok szabadidõsportjának,

valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendez-
vényei céljára, amely támogatást a FONESZ továbbadhat-
ja a fogyatékosok sportja területén mûködõ sportszövetsé-
geknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei (fõváro-
si) sportszakigazgatási szerveknek,

h) az egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatja – a paralimpiai sportágak kivételével – a
fogyatékosok hazai és nemzetközi versenyrendszerét, va-
lamint a mûhelytámogatási programot, amelyek esetében a
támogatást a speciális világjátékok versenyprogramjainak
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sportágai részére az alábbi szervezeteken keresztül nyújt-
hatja:

a) FONESZ,
b) Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
c) Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális

és Érdekvédelmi Szövetsége,
d) a siketek sportja területén mûködõ országos sport-

szövetség,
e) Magyar Látássérültek Sportszövetsége,
f) Magyar Parasport Szövetség,
g) Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége,
h) sportszövetségek, sportszervezetek, integrált sport-

szövetségek, sportszervezetek.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

A Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos
kiadások

50. §

A miniszter a „Sportfolió Kht. végelszámolásával kap-
csolatos kiadások” elõirányzat terhére nyújt támogatást a
Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségek-
hez, valamint a Sportfolió Kht. tulajdonában, vagyonkeze-
lésében, használatában álló sportlétesítmények üzemelte-
téséhez.

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ
fejlesztése

51. §

A miniszter a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban
történõ fejlesztése” elõirányzat terhére biztosítja a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program PPP konstrukcióban
megvalósuló projektekben a magánbefektetõ által teljesí-
tett és a szolgáltatási szerzõdésben részletesen meghatáro-
zott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozá-
sául szolgáló, a Magyar Államot terhelõ 2008. évi szolgál-
tatásidíj-hozzájárulást, valamint a kapcsolódó járulékos
költségeket.

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása

52. §

(1) A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat
terhére nyújt támogatást a Sport XXI. Létesítményfejlesz-

tési Program keretében megvalósuló állami és önkormány-
zati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekhez, a prog-
ram koordinációjával és kommunikációjával összefüggõ
szakmai feladatok ellátásához, az Országos Labdarúgópá-
lya Létesítési Program keretében megvalósuló, továbbá az
egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerûsí-
tési feladatok ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére nyújt támogatást az önkormányzati és egyéb, nem ál-
lami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, fel-
újításával és korszerûsítésével összefüggõ feladatok, vala-
mint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenõr-
zõ és koordinációs feladatok ellátásához.

53. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
nyújt támogatást

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése so-
rán a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs
feladatokhoz,

b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántõ-
ke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebo-
nyolításához kapcsolódó feladatokhoz,

c) az olimpiai központok fejlesztéséhez,
d) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból

megvalósuló, átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladataihoz, az abba
illeszkedõ egyedi beruházások támogatásához, amely be-
ruházási támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordi-
nációs feladatokra,

e) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Inf-
rastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. szá-
zad iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizeten-
dõ kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos ki-
egészítõ költségekhez.

54. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt sportvállalkozásoknak fejlesztési célú hi-
teleik kamattámogatásához.

Magyar Sport Háza Program

55. §

A miniszter a „Magyar Sport Háza Program” elõirány-
zat terhére nyújt támogatást
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a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek fi-
nanszírozásához,

b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel
és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és mû-
ködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez,

c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges inf-
rastrukturális feladatokhoz,

d) az egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fe-
dezéséhez.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

56. §

(1) A „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások”
elõirányzat kivételével, az elõirányzatokon rendelkezésre
álló eredeti összeg legfeljebb 3%-a kommunikációs fel-
adatok ellátására is fordítható.

(2) Az elõirányzatokon összesen rendelkezésre álló
összeg 5%-a az elõirányzatok pályázat útján történõ fel-
használására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a tá-
mogatások szerzõdésszerû felhasználásának ellenõrzésére
is fordítható.

(3) Ha a támogatás elõfinanszírozás keretében kerül biz-
tosításra, a kedvezményezett a támogatás összegével utó-
lagos elszámolás mellett, a támogatási szerzõdésben meg-
határozott idõpontig köteles elszámolni.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Áht., az Ámr., valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

57. §

(1) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatást a ked-
vezményezett gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe, a
támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, ame-
lyet az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének de minimis támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet rendelkezéseivel (HL L 379, 2006. 12. 28.),
valamint e rendelet 58. §-ával összhangban lehet nyújtani.

(2) E rendelet 52. és 54. §-ai alapján nyújtandó támoga-
tások közszolgáltatással járó ellentételezés formájában
megítélt állami támogatásoknak minõsülnek, amelyeket az
EK Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbí-
zott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentétele-
zés formájában megítélt állami támogatásokra történõ al-
kalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat, az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos

eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30/A–30/C. §-ával, va-
lamint e rendelet 59. §-ával összhangban lehet nyújtani.

58. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt
odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figye-
lembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizott-
sági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Euró-
pai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, vala-
mint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét tá-
mogatástartalomban kifejezve.

59. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizá-
rólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvez-
ményezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ez-
zel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, fi-
gyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcso-
lódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

60. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni.
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(2) Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások fel-
használásáról és elosztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.)
ÖTM rendelet.

(3) A sportági szövetség a 36. § szerinti utánpótlás-
korosztályok jelölését e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belül köteles megtenni.

(4) A (2) és (3) bekezdés e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ 31. napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:

Támogatási szerzõdés iktatási száma:

Feladat megnevezése:

Szerzõdés szerinti támogatási összeg:

Korábban elszámolt összeg:

Sorszám Bizonylatszám Számla kibocsátója Megnevezés/felhasználás Számla értéke

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az Önkormányzati
ésTerületfejlesztési Minisztérium felé, a ... iktatószámú szerzõdéssel kapcsolatban lettek elszámolva.

P. H.

................................................................. ...............................................................
dátum a képviseletre jogosult személy aláírása



2. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez és az eredményességi támogatás kiszámításához

Az eredményesség és az eredményességi támogatás számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, me-
lyeknél az eseményen részt vevõ országok száma Európa-bajnokság (a továbbiakban: EB) esetén legalább 15, világbaj-
nokság (a továbbiakban: VB) esetén legalább 25 volt. Ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok
számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.

1. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, AGFIS Világjátékok, VB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni!

EB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pont 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat 2-es
szorzóval kell számolni!

2. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók

Korosztály Szorzó

Felnõtt 5
Legidõsebb utánpótlás korcsoport (junior vagy ifjúsági) 2
Második utánpótlás korcsoport (ifjúsági vagy kadett vagy serdülõ) 1
Ha csak egy utánpótlás korcsoport van 2,5

3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

Olimpia,
Paralimpia,

AGFIS Világjátékok
VB EB

4 éves ciklus 9 5 4
3 éves ciklus – 4 3
2 éves ciklus – 3 2
Évenkénti – 2 1

4. a) Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

Egyéni (egyes) 1,0
Páros 0,75 × 2
Csapat 0,5 × létszám
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b) Csapatjáték sportágak szorzói

Csapat 0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma + 02 × versenyre nevezhetõ
tartalékok száma

5. Az eseményen részt vevõ országok száma szerinti szorzó (ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ
országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékokra elõírt kö-
rülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0,

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–24 ország 0 0–14 ország 0
25–49 ország 0,35 15–25 ország 0,35
50–74 ország 0,7 26–40 ország 0,7
74 ország felett 1,0 40 ország felett 1,0

6. Az eredményességi támogatás kiszámításához az egyes versenyszámokban részt vevõ országok száma szerinti
szorzó (ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek szá-
ma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai, illetve AGFIS Világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0, ha EB esetén legalább
10, VB esetén pedig legalább 15 ország vett részt az adott versenyszámban,

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–20 ország 0 0–10 ország 0
21–25 ország 0,35 11–15 ország 0,35
26–35 ország 0,7 16–20 ország 0,7
35 ország felett 1,0 21 ország felett 1,0

7. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követõ években

Év 1. év 2. év 3. év 4. év

Olimpia, paralimpia, AGFIS Világjátékok,
felnõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Utánpótlás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékok, valamint olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, továbbá
nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok verseny-
számai az alábbi szorzóval

Olimpiai, paralimpiai, AGFIS Világjátékokon szereplõ
versenyszámok

Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, nem
olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei között

megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok
versenyszámai

1 0,5
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3. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

A sportszövetség képviseletére jogosult személy
neve:

A kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok
A sportrendezvény

Megnevezése:

Tervezett idõpontja: kezdete: vége:

Tervezett helyszíne:

Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )

Világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )

NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ létesítmény

egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )

egyéb: ( )

A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ
benyújtásának idõpontja:

A rendezés jogáról való döntés idõpontja:

Szükséges-e a Kormány elõzetes garancia-
vállalása?

Ha szükséges létesítményberuházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati,
illetve egyéb piaci forrás?
3. A sportrendezvény tervezett bevételei (ezer Ft)
Az ÖTM-tõl a tervezett támogatási igény:
Egyéb, sportcélú állami támogatási igény: Intézmény: Összeg:
Az esemény megrendezésével összefüggõ
már elnyert sportcélú állami támogatás:

Intézmény: Összeg:

A megvalósításra tervezett saját forrás:
Tervezett összes bevétel:
4. A sportrendezvény tervezett kiadásai (ezer Ft)
Tervezett összes kiadás:
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5. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok
A sportrendezvény sportdiplomáciai jelentõsége:

A létesítményberuházás, -fejlesztés hosszú távú
hatásai:

Létesítményberuházás, -fejlesztés várható
költsége (ezer Ft):

Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a regisztrációs
kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

P. H.

...............................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

4. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM-hez támogatási kérelmet benyújtó (jogtulajdonos) sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)

Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:
A kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Tagszervezeteinek száma: Igazolt

versenyzõinek
száma:

Nemzetközi eredményesség
(Az elmúlt öt évben világ- és Európa-bajnokságon,
világkupán elért pontszerzõ helyezések):

2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok
A sportrendezvény

Megnevezése:
Tervezett idõpontja: kezdete: vége:
Tervezett helyszíne:
Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )
világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )
NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ
létesítmény
egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )
egyéb: ( )

Az eseményen részt vevõ országok várható száma: Az eseményen
részt vevõ magyar
versenyzõk
várható száma:

Az eseményre kilátogató nézõk várható száma: Az eseményen
részt sajtó
munkatársak
várható száma:

Az esemény várható média megjelenése:
3. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok
A létesítményberuházásra,
-fejlesztésre rendelkezésre álló,
saját, állami, egyéb piaci forrás
(ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

Intézmény:

Az eszközbeszerzésre
rendelkezésre álló, saját, állami,
egyéb
piaci forrás (ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

4. A sportrendezvény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet
Bevételek Összeg (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ támogatás:

Egyéb sportcélú állami támogatás (intézmény):

Szponzori/saját bevétel összesen:

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Reklámbevétel

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Tv jogdíj:

Jogtulajdonostól származó bevétel:

Jegybevétel:

Akkreditáció díjak:

Nevezési díjak:

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:
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versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Egyéb sportág-specifikus bevétel:

Összesen:

Kiadások Összeg (ezer Ft)

Jogdíj:

Reklámjogdíj:

Tv jogdíj:

Szervezési illeték:

Utazási költség/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállítás (helyi) összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

eszköz, felszerelés:

egyéb (sportág-specifikus):

Létesítmény bérleti díjak (technikai feltételek biztosításával) összesen:

Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:

sajtóközpont média állások:

Bérleti díjak összesen:
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busz, gépkocsi:

mobil létesítmények:

Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:

irodabérlet:

egyéb (sportág-specifikus):

Akkreditáció:

Érmek:

Tiszteletdíjak (serlegek stb.):

Hivatalos értekezletek:

Fogadások:

Megnyitó és záróünnepség:

Biztonsági szolgálat:

Sportegészségügyi/mentõszolgálat:

Doppingellenõrzés:

Informatikai szolgáltatás:

Marketing kiadások összesen:

kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

nyomtatványok:

ajándéktárgyak:

reklámtevékenység:

sajtótájékoztató:

egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:

szervezõ bizottság tagjai:

technikai személyzet:

tisztségviselõk:

versenybírók:

hostessek:

tolmács:

bemondó:

szakértõk:

egyéb:

Formaruha:

Egyéb sportág-specifikus kiadások:

Összesen:

Kelt: ..............................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga
után.

P. H.

..............................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
8/2008. (BK 9.) ÖTM

utasítása
a sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak

megszervezésérõl

A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltéte-
leirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése, valamint a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésé-
nek h) pontja alapján, a sportszakmai képesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996.
(XI. 5.) MKM–BM együttes rendeletben meghatározott
sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak megszerve-
zésére vonatkozóan a következõ

utasítást

adom ki:

1. A sportszakmai képesítések szakmai és vizsga-
követelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI. 5.)
MKM–BM együttes rendeletben meghatározott sport-
szakmai képesítések szakmai vizsgáinak megszervezésére
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot (a továbbiak-
ban: KOK) jelölöm ki.

2. A KOK az 1. pontban meghatározott feladatot jelen
utasítás hatálybalépésének napjától az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezé-
sére feljogosított intézményekrõl szóló miniszteri rendelet
hatálybalépésének idõpontjáig látja el.

3. A KOK 1. pontban meghatározott feladata tekinteté-
ben a szakmai felügyelet ellátására a sport szakállamtitkárt
jelölöm ki.

4. Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásával kap-
csolatban esetlegesen felmerülõ költségeket a XI. Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet,
12. cím, 26. alcím, 28. Stratégiai és sporttudományi inno-
vációs folyamatok mûködtetése és projektjei címû fejezeti
kezelésû elõirányzat terhére kell biztosítani.

5. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.*

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

* Az utasítás az ÖTM honlapján történt közzététel napján, 2008. ápri-
lis 17-én lépett hatályba.

Közlemények

Pro Régió Díj adományozása

Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter a terület- és regionális fejlesztés, a térségi együtt-
mûködés elõmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a kör-
nyezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedõ
tevékenység elismeréseként március 15-e alkalmából

Pro Régió Díjat adományozott

Arató András István fõépítész részére, az Észak-alföldi
Régió területén végzett kimagasló fõépítészi munkássá-
gáért,

Dániel Pál tanácsadó részére, a hazai területfejlesztési
támogatási rendszer kialakításában betöltött kiemelkedõ
szerepéért,

Gordos Tamás irodavezetõ részére, a Közép-magyaror-
szági Régió fejlesztése érdekében végzett kiemelkedõ te-
vékenységéért,

Hörcher Ferencné részére, a terület- és településfej-
lesztés terén végzett több évtizedes kimagasló munkás-
ságáért,

dr. Kovács Katalin osztályvezetõ részére, a hazai terü-
letfejlesztés és az agrárgazdaság terén végzett kiemelkedõ
tudományos tevékenységéért,

Kun Zoltán irodavezetõ részére, Heves megyében a te-
rületfejlesztés terén végzett kimagasló munkásságáért,

Magó Erzsébet osztályvezetõ részére, a területrendezés
szakirányításában, különösen a budapesti Agglomeráció
és az Országos Területrendezési Terv kidolgozásában be-
töltött kiemelkedõ szerepéért,

Miklóssy Endre részére, a regionális tervezés területén
kifejtett több évtizedes oktatói, tervezõi és publikációs te-
vékenységéért,

„Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért”
Alapítvány részére, Dunaújváros térségének komplex fej-
lesztésében betöltött kimagasló szerepéért,

prof. dr. Vincze Mária egyetemi tanár részére, a Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvû közgaz-
dász, regionális és agrárpolitikai képzés szervezésében be-
töltött kiemelkedõ szerepének elismeréseként.
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Baja Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 750 377 – 22 750 377 23 781 873 – 23 781 873
I. Immateriális javak 371 657 – 371 657 285 957 – 285 957

II. Tárgyi eszközök 18 669 393 – 18 669 393 19 716 180 – 19 716 180
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 774 741 – 1 774 741 1 853 359 – 1 853 359
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kon-

cesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök 1 934 586 – 1 934 586 1 926 377 – 1 926 377

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 308 820 – 1 308 820 3 433 491 – 3 433 491
I. Készletek 54 472 – 54 472 89 920 – 89 920

II. Követelések 380 094 – 380 094 480 067 – 480 067
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 716 445 – 716 445 2 812 525 – 2 812 525
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 157 809 – 157 809 50 979 – 50 979

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 059 197 – 24 059 197 27 215 364 – 27 215 364

D) SAJÁT TÕKE 20 852 162 – 20 852 162 19 678 897 – 19 678 897
1. Indulótõke 2 197 446 – 2 197 446 2 224 442 – 2 224 442
2. Tõkeváltozások 18 642 520 – 18 642 520 17 442 202 – 17 442 202
3. Értékelési tartalékok 12 196 – 12 196 12 253 – 12 253

E) TARTALÉKOK 494 906 – 494 906 2 572 723 – 2 572 723
I. Költségvetési tartalékok 494 906 – 494 906 2 572 723 – 2 572 723

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 712 129 – 2 712 129 4 963 744 – 4 963 744

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 838 750 – 838 750 3 261 435 – 3 261 435
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 494 036 – 1 494 036 1 411 524 – 1 411 524

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 379 343 – 379 343 290 785 – 290 785

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 059 197 – 24 059 197 27 215 364 – 27 215 364

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2007

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 5 342 952 5 514 494 5 456 719
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 1 734 372 1 775 128 1 746 735
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 561 085 2 984 918 2 832 023
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 479 230 514 787 514 170
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 466 222 550 302 547 776
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 2 118 1 821
07. Felújítás 254 186 314 591 308 303
08. Felhalmozási kiadások 1 260 108 1 451 614 1 218 893
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 000 20 354 20 354
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 414 304 488 752 446 966
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 7 164 3 003
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 814 814 151
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 12 517 773 13 625 036 13 096 914
14. Hosszú lejáratú hitelek 246 250 1 085 000 1 085 000
15. Rövid lejáratú hitelek 325 195 325 195 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 571 445 1 410 195 1 085 000
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 13 089 218 15 035 231 14 181 914
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 91 000 2 100 525 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –106 830
23. Kiadások összesen (19+…+22) 13 180 218 17 135 756 14 075 084
24. Intézményi mûködési bevételek 598 845 690 742 700 160
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 3 282 721 3 728 993 3 805 858
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 3 940 737 3 758 263 3 774 480
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvételek 1 212 23 673 22 947
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 285 583 298 628 292 149
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 73 500 73 500 82 207
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 309 035 360 103 358 580
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvé-

telek
323 288 457 655 455 661

32. Támogatások, kiegészítések 2 669 126 3 320 387 3 289 977
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 669 126 3 320 387 3 289 977
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 200 4 487 7 893
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 250 250 193
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
11 412 997 12 643 181 12 707 898

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 493 039 245 330 83 744
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 005 688 600 000 268 047
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 3 200 042 3 200 042
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 498 727 4 045 372 3 551 833
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 12 911 724 16 688 553 16 259 731
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 268 494 447 203 447 404
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –88 938
46. Bevételek összesen (42+…+45) 13 180 218 17 135 756 16 618 197
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]
–927 282 –2 635 177 58 388

48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 927 282 2 635 177 2 466 833
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége

(44–21)
– – –

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 17 892

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 712 185 – 712 185 2 807 894 – 2 807 894
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –217 279 – –217 279 –235 171 – –235 171
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) 176 067 – 176 067 65 320 – 65 320
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-

nye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 318 839 – 318 839 2 507 403 – 2 507 403
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –48 769 – –48 769 5 902 – 5 902
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-
vékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±) – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 270 070 – 270 070 2 513 305 – 2 513 305

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa 21 123 – 21 123 76 049 – 76 049

12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 245 963 – 245 963 2 437 256 – 2 437 256
13. Szabad pénzmaradvány 2 984 – 2 984 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Baja Város Önkormányzat 2007. éves költségvetési beszámolóját (egyszerûsített éves költ-
ségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot
szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli
törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

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

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartás, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szerep-
lõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adatai között az egyezõség nem áll fenn.

Kemény Anna s. k.,
könyvvizsgáló

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 587 556 – 1 587 556 1 539 930 – 1 539 930
I. Immateriális javak 3 091 – 3 091 3 304 – 3 304
II. Tárgyi eszközök 1 529 021 – 1 529 021 1 505 679 – 1 505 679
III. Befektetett pénzügyi eszközök 53 712 – 53 712 29 664 – 29 664
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kon-

cesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 732 – 1 732 1 283 – 1 283

B) FORGÓESZKÖZÖK 37 910 – 37 910 48 341 – 48 341
I. Készletek 2 600 – 2 600 1 690 – 1 690
II. Követelések 20 400 – 20 400 33 654 – 33 654
III. Értékpapírok – – – 140 – 140
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Pénzeszközök 1 454 – 1 454 100 – 100
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 456 – 13 456 12 757 – 12 757

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 625 466 – 1 625 466 1 588 271 – 1 588 271

D) SAJÁT TÕKE 1 407 413 – 1 407 413 1 366 373 – 1 366 373
1. Induló tõke 56 676 – 56 676 56 676 – 56 676
2. Tõkeváltozások 1 327 378 – 1 327 378 1 286 338 – 1 286 338
3. Értékelési tartalékok 23 359 – 23 359 23 359 – 23 359

E) TARTALÉKOK –5 679 – –5 679 –9 328 – –9 328
I. Költségvetési tartalékok –5 679 – –5 679 –9 328 – –9 328
II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 223 732 – 223 732 231 226 – 231 226
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 136 728 – 136 728 124 327 – 124 327
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 66 415 – 66 415 84 714 – 84 714
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 589 – 20 589 22 185 – 22 185

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 625 466 – 1 625 466 1 588 271 – 1 588 271

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2007

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 284 760 291 978 273 335
2. Munkaadót terhelõ járulék 92 731 94 751 90 440
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 171 032 192 531 200 681
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 15 100 45 501 36 999
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 000 12 037 8 225
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 9 409 39 230 23 545
8. Felhalmozási kiadások 66 006 21 373 9 295
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 4 950 4 950 4 950

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 2 806 2 882
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 2 650 2 650 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 650 638 707 807 650 652
14. Hosszú lejáratú hitelek 7 444 8 044 8 044
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 141 140
18. Finanszírozási kiadások összesen 7 444 8 185 8 184
19. Pénzforgalmi kiadások 658 082 715 992 658 836
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –699
23. Kiadások összesen 658 082 715 992 658 137
24. Intézményi mûködési bevételek 99 281 100 028 99 013
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 248 535 270 149 271 445
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 711 26 565 26 857
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 24 149 158
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 3 000 4 517 2 946
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 4 793 16 081 16 381
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 20 874 27 942 25 196
32. Támogatások, kiegészítések 127 122 178 654 178 654
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 127 122 178 654 178 654
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 1 229
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 511 840 626 685 621 879
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 47 667 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 98 575 89 307 33 308
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 146 242 89 307 33 308
42. Pénzforgalmi bevételek 658 082 715 992 655 187
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 596
46. Bevételek összesen 658 082 715 992 656 783
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –138 798 –81 122 –28 773
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 138 798 81 122 25 124
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 2 295

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 454 – 1 454 100 – 100
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások összevont záróegyenlege –7 133 – –7 133 –9 428 – –9 428
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa 1 018 – 1 018 –5 679 – –5 679
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –6 697 – –6 697 –3 649 – –3 649
6. Finanszírozásból származó korrekciók –11 458 – –11 458 –100 – –100
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –18 155 – –18 155 –3 749 – –3 749
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat egyszerûsített éves beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsí-
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tett éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2007. decem-
ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A fentiek alapján a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését az egyszerû-
sített 2007. éves pénzforgalmi jelentéssel egyezõen

655 187 E forint költségvetési bevétellel,
658 836 E forint költségvetési kiadással,

a 2007. évi egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatással egyezõen
–3749 E forint módosított pénzmaradvánnyal,

és a mérleget egyezõ eszköz-forrás oldallal
1 588 271 E forint fõösszeggel

hitelesítem.
Bencze Lajosné s. k.,

könyvvizsgáló

Jászszentandrás Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 568 146 – 568 146 889 777 – 889 777
I. Immateriális javak 265 – 265 247 – 247
II. Tárgyi eszközök 449 414 – 449 414 418 399 – 418 399
III. Befektetett pénzügyi eszközök 75 170 – 75 170 345 213 – 345 213
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 43 297 – 43 297 125 918 – 125 918
B) FORGÓESZKÖZÖK 71 797 – 71 797 61 424 – 61 424

I. Készletek 194 – 194 130 – 130
II. Követelések 6 040 – 6 040 14 778 – 14 778
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 61 947 – 61 947 40 201 – 40 201
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 616 – 3 616 6 315 – 6 315

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 639 943 – 639 943 951 201 – 951 201

D) SAJÁT TÕKE 458 233 – 458 233 464 383 – 464 383
1. Induló tõke 29 106 – 29 106 29 106 – 29 106
2. Tõkeváltozások 429 127 – 429 127 435 277 – 435 277
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 93 801 – 93 801 65 736 – 65 736
I. Költségvetési tartalékok 93 801 – 93 801 65 736 – 65 736
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 87 909 – 87 909 421 082 – 421 082
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 71 000 – 71 000 389 325 – 389 325
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 675 – 6 675 19 182 – 19 182
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 234 – 10 234 12 575 – 12 575

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 639 943 – 639 943 951 201 – 951 201
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2007

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 111 406 117 073 111 283
2. Munkaadót terhelõ járulék 35 622 37 582 35 209
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 69 859 81 948 75 793
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 19 744 24 300 23 111
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 377 2 377 2 404
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 4 333 5 735 6 748
8. Felhalmozási kiadások 64 650 76 027 65 591
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 608 2 608 2 608

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 28 300 74 300 27 821
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 338 899 421 950 350 568
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 338 899 421 950 350 568
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 281 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 699
23. Kiadások összesen 343 180 421 950 353 267
24. Intézményi mûködési bevételek 16 270 19 880 22 581
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 161 066 161 397 164 730
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 16 653 21 419 19 940
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 5 310 14 536
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 080 2 830 2 450
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 1 750 2 093
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 19 567 19 567 19 567
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 68 544 74 138 77 746
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 68 544 74 138 74 138
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 953
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 283 180 304 541 322 503
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 000 20 000 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 20 000 20 000 –
42. Pénzforgalmi bevételek 303 180 324 541 322 503
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 40 000 97 409 97 409
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 341
46. Bevételek összesen 343 180 421 950 422 253
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –20 000 –20 000 69 344
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 20 000 20 000 –
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –358
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2007

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 100 419 – 100 419 71 996 – 71 996
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 618 – –6 618 –6 260 – –6 260
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 93 801 – 93 801 65 736 – 65 736
6. Finanszírozásból származó korrekciók 3 608 – 3 608 8 619 – 8 619
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 97 409 – 97 409 74 355 – 74 355
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 58 473 – 58 473 74 355 – 74 355
13. 10.-bõl szabad pénzmaradvány 38 936 – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Jászszentandrás Község Önkormányzat 2007. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Jászszentandrás Község Önkormányzat 2007. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a képviselõ-testület figyelmét arra, hogy a településen 2004. év végén el-
kezdett szennyvízcsatorna-hálózat és a társult önkormányzatokkal közös szennyvíztisztító telep építése 2007. évben be-
fejezõdött. A beruházást végzõ gesztor önkormányzat a 2007. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló elkészíté-
séig Jászszentandrás önkormányzat részére jutó több mint 800 millió Ft-os vagyont okirattal igazoltan nem adta át, ezért
ennek állományba vétele sem történhetett meg. Az elõbb említett vagyonelemek átadás-átvételére várhatóan 2008. év-
ben kerül sor, melynek hatása a 2007. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló részét képezõ mérlegben a befek-
tetett eszközök mérlegértékét befolyásolni fogja.

Gellén Olivérné s. k.,
könyvvizsgáló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Pályázat
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Turisztikai fõosztály
turisztikai termékfejlesztési referens (II.)

munkakörének betöltésére

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
turisztikai szakállamtitkára a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot ír ki az ÖTM Turisztikai fõosztály turisztikai
termékfejlesztési referens munkakörének betöltésére az
alábbi feltételekkel:

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Részvétel a turizmusfejlesztési stratégia által meghatá-

rozott intézkedések végrehajtásában, nevezetesen: közre-
mûködés a kiemelt turisztikai beruházási projektek támo-
gatásával kapcsolatos kormányzati döntések elõkészítésé-
ben, valamint a turizmus más ágazatokkal és a területfej-
lesztéssel való összehangolásában, a turizmusfejlesztéssel
és a turizmust érintõ mûködési keretekkel összefüggõ
szakmai koncepciók, stratégiák, irányelvek kidolgozásá-
ban, két- és többoldalú turisztikai együttmûködésekben, az
ezekre vonatkozó megállapodások kidolgozásában, vala-
mint a végrehajtás figyelemmel kísérésében. Közremûkö-
dés az UMFT turisztikai pályázatainak elõkészítésében,
felülvizsgálatában és az értékelési folyamatban. (Attrak-
ció-, fogadóképesség-, desztináció-menedzsment pályá-
zatok.)

A munkakörben ellátandó feladatok:
Turisztikai projektek, nagyberuházások és rendezvé-

nyek megvalósításának elõkészítéséhez kapcsolódóan
projektek gyûjtése és értékelése, befektetõi projektcsator-
nák feltérképezése, a beruházások értékeléséhez szüksé-
ges szempontrendszerek kialakítása, projektgazdákkal, il-
letve egyéb minisztériumokkal és szervezetekkel (kiemel-
ten: NFÜ és ITDH) való kapcsolattartás. Befektetõi kiad-
vány készítése, illetve befektetõi rendezvényeken való
megjelenés, a kiemelt projektek koordinálása. Elõadások,
prezentációk, háttéranyagok összeállításával a vezetõi
döntések elõsegítése. Kapcsolattartás a szakmai szerveze-
tekkel, az ÖTM képviseletének ellátása szakmai bizottsá-
gokban, illetve külsõ szervezetek felé.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági végzett-

ség,

– angol nyelvbõl legalább középfokú C típusú nyelv-
vizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,

– MS Office irodai alkalmazások gyakorlott szintû is-
merete,

– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és a 21. §-ban leírt össze-
férhetetlenségi körülmények kizárása,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcím), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai gyakorlatát tartalmazó
önéletrajz, motivációs levél leadása,

– a pályázat nyertesére vonatkozóan üzemorvosi alkal-
massági vizsgálaton megállapított egészségügyi alkalmas-
ság,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vál-
lalása.

Elvárt kompetenciák:
– jó kommunikációs készség, nyitottság az új felada-

tokra, kreativitás, rugalmasság, pontosság,
– analitikus készségek,
– csapatmunka-együttmûködés,
– felelõsségtudat és teljesítménymotiváció.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– német, francia, spanyol/olasz/orosz nyelvekbõl kö-

zépfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû
nyelvtudás,

– befektetéssel foglalkozó területen szerzett legalább
1–3 éves szakmai tapasztalat,

– a támogatáspolitika területén szerzett tapasztalat
és/vagy ez irányú erõs affinitás, és/vagy turisztikai termék-
fejlesztés (vagy annak egyes rész-) területén szerzett ta-
pasztalat és/vagy ez irányú affinitás; kiemelten: konferen-
cia, üzleti, sport, aktív vagy egyéb speciális (pl. tematikus
parkok) turizmushoz kapcsolódó területei,

– csapatmunkában szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintû internetes alkalmazások,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A munkakör betöltõje a Ktv. szerint megállapított illet-

ményre, és a Ktv.-ben, valamint az 1/2007. (BK 1.) ÖTM
utasítással kiadott Közszolgálati szabályzatban meghatá-
rozott juttatásokra jogosult, közszolgálati jogviszonya ha-
tározatlan idõre szól, háromhavi próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei, ha-
tárideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 13.
Az álláshelyet a benyújtási határidõig egy példányban

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest V., Nádor u. 2. szám
alatt személyesen benyújtott, vagy postai úton a 1903 Bu-
dapest, Pf. 314 levélcímen postára adott pályázattal lehet
megpályázni. A pályázatot tartalmazó borítékon a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azonosító számot: HUM
334/2008 és a „Turisztikai termékfejlesztési referensi pá-
lyázat (II.)” jeligét kérjük szerepeltetni.
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A pályázatok értékelését az ÖTM turisztikai szakállam-
titkára által megbízott személyekbõl álló bizottság a pályá-
zati anyagok és a pályázók személyes meghallgatása alap-
ján végzi. A bizottság javaslatot tesz az álláshely betölté-
sére javasolt pályázó személyére. Az álláshely betöltésére
kiválasztott személyrõl az ÖTM turisztikai szakállamtit-
kára dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók írásban
kapnak értesítést. A pályázaton nem nyert résztvevõk ré-
szére a pályázatuk visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30.
Az álláshely betöltésének várható idõpontja: a munka-

kör legkorábban várhatóan 2008. június 9. napjától tölt-
hetõ be.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– a magyar állampolgárság és cselekvõképesség igazo-

lására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített fénymásolat,

– a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat elbí-
rálásának határidejéig benyújtandó,

– önéletrajz és motivációs levél,
– az iskolai végzettség, szakképzettség és idegen-

nyelv-ismeret igazolására az oklevelekrõl készített fény-
másolat,

– a pályázó nyilatkozatai az alábbiakról:
1. hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatát az elbírálás-

ban részt vevõ személyek megtekinthessék,
2. hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat megnyerése

esetén a pályázó aláveti magát az egészségügyi al-
kalmasságot tisztázó üzemorvosi vizsgálatnak.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

A pályázó részére a munkakörrel kapcsolatban további
szakmai információt az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium Turisztikai fõosztályának fõosztályve-
zetõje, Mányai Roland nyújt a 06 (1) 225-6556-os telefon-
számon. Az eljárás lefolytatásával kapcsolatban érdek-
lõdni a Humánerõforrás- és Civilkapcsolati fõosztályon a
06 (1) 441-1847-es telefonszámon lehet Madarászné Papp
Ágnes humánpolitikai ügyintézõnél.

Pályázat
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Turisztikai fõosztály
turisztikai termékfejlesztési referens

munkakörének betöltésére

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
turisztikai szakállamtitkára a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 10. § (1) bekezdése
alapján pályázatot ír ki az ÖTM Turisztikai fõosztály tu-
risztikai termékfejlesztési referens munkakörének betölté-
sére az alábbi feltételekkel:

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Részvétel a turizmusfejlesztési stratégia által meghatá-

rozott intézkedések végrehajtásában, kiemelten: döntés-
elõkészítõ, tervezõ, elemzõ anyagok, koncepciók összeál-
lítása, a turizmusfejlesztési folyamatok monitoringja, fi-
gyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos naprakész háttér-
anyagok és prezentációk készítése. Közremûködés az
UMFT turisztikai pályázatainak elõkészítésében, felül-
vizsgálatában és az értékelési folyamatban. (Attrakció-,
fogadóképesség-, desztináció-menedzsment pályázatok.)

A munkakörben ellátandó feladatok:
A turizmust érintõ fontosabb világgazdasági, hazai

makrogazdasági és pénzügyi folyamatok, valamint a tu-
risztikai vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyama-
tainak figyelemmel kísérése és elemzése, ezek vonatkozá-
sában szakmai anyagok készítése, véleményezése, javasla-
tok kidolgozása. Naprakész tájékozódás a turisztikai piac-
cal összefüggõ legfrissebb statisztikai és kutatási eredmé-
nyekrõl, konferenciákról, rendezvényekrõl. Havi és éves
összesítõ elemzések készítése, valamint hírlevél összeállí-
tása a turizmus eredményeirõl és a piaci folyamatokról.
A szakmai partnerek rendszeres tájékoztatása, és kapcso-
lattartás a turizmus szempontjából releváns szervezetek-
kel. Egyes esetekben képviselet ellátása szakmai bizottsá-
gokban és külsõ szervezetek felé.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi, vagy fõiskolai szintû közgazdasági vég-

zettség, és/vagy turisztikai szakképzettség,
– angol nyelvbõl legalább középfokú C típusú nyelv-

vizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintû is-

merete,
– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és a 21. §-ban leírt össze-

férhetetlenségi körülmények kizárása,
– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,

lakcím), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai gyakorlatát tartalmazó
önéletrajz, motivációs levél leadása,

– a pályázat nyertesére vonatkozóan üzemorvosi alkal-
massági vizsgálaton megállapított egészségügyi alkalmas-
ság,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vál-
lalása.
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Elvárt kompetenciák:
– jó szintû integritás, kezdeményezõkészség, problé-

mamegoldás, kommunikációs, felelõsségtudat és teljesít-
ménymotiváció,

– kiváló szintû csapatmunka, együttmûködés.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– német, francia, spanyol/olasz/orosz nyelvekbõl kö-

zépfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû
nyelvtudás;

– további idegenforgalmi szakképzettség;
– a támogatáspolitika területén szerzett 1–3 éves ta-

pasztalat és/vagy ez irányú erõs affinitás, és/vagy turiszti-
kai termékfejlesztés (vagy annak egyes rész-) területén
szerzett 1–3 éves tapasztalat és/vagy ez irányú affinitás;

– kiváló analitikus készségek;
– felhasználói szintû internetes alkalmazások;
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A munkakör betöltõje a Ktv. szerint megállapított illet-

ményre, és a Ktv.-ben, valamint az 1/2007. (BK 1.) ÖTM
utasítással kiadott Közszolgálati szabályzatban meghatá-
rozott juttatásokra jogosult, közszolgálati jogviszonya ha-
tározatlan idõre szól, háromhavi próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei, ha-
tárideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 13.
Az álláshelyet a benyújtási határidõig egy példányban

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest V., Nádor u. 2. szám
alatt személyesen benyújtott, vagy postai úton a 1903 Bu-
dapest, Pf. 314 levélcímen postára adott pályázattal lehet
megpályázni. A pályázatot tartalmazó borítékon a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: HUM
333/2008 és a „Turisztikai termékfejlesztési referensi pá-
lyázat” jeligét kérjük szerepeltetni.

A pályázatok értékelését az ÖTM turisztikai szakállam-
titkára által megbízott személyekbõl álló bizottság a pályá-
zati anyagok és a pályázók személyes meghallgatása alap-
ján végzi. A bizottság javaslatot tesz az álláshely betölté-
sére javasolt pályázó személyére. Az álláshely betöltésére
kiválasztott személyrõl az ÖTM turisztikai szakállamtit-
kára dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók írásban
kapnak értesítést. A pályázaton nem nyert résztvevõk ré-
szére a pályázatuk visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30.
Az álláshely betöltésének várható idõpontja: a munka-

kör legkorábban várhatóan 2008. június 9. napjától tölt-
hetõ be.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– a magyar állampolgárság és cselekvõképesség igazo-

lására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített fénymásolat,

– a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat elbí-
rálásának határidejéig benyújtandó,

– önéletrajz és motivációs levél,
– az iskolai végzettség, szakképzettség és idegennyelv-

ismeret igazolására az oklevelekrõl készített fénymásolat,
– a pályázó nyilatkozatai az alábbiakról:

1. hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázatát az elbírálás-
ban részt vevõ személyek megtekinthessék,

2. hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat megnyerése
esetén a pályázó aláveti magát az egészségügyi al-
kalmasságot tisztázó üzemorvosi vizsgálatnak.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ció:

A pályázó részére a munkakörrel kapcsolatban további
szakmai információt az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium Turisztikai fõosztályának fõosztályve-
zetõje, Mányai Roland nyújt a 06 (1) 225-6556-os telefon-
számon. Az eljárás lefolytatásával kapcsolatban érdeklõd-
ni a Humánerõforrás- és Civilkapcsolati fõosztályon a
06 (1) 441-1847-es telefonszámon lehet Madarászné Papp
Ágnes humánpolitikai ügyintézõnél.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
belügyi igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

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

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1. feladat-
körnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– kommunális igazgatási, tûzvédelmi, polgári védelmi

feladatok,
– ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok,
– polgári törvénykönyvvel, közérdekû kérelmekkel,

panaszokkal kapcsolatos feladatok,
– közmûvelõdéssel, oktatással kapcsolatos feladatok

ellátása.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Balaton-
szárszó, Hõsök tere 1.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyköz-

ség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megje-

lenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ

30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné

dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
területfejlesztési munkakör betöltésére

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

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az 1/21. fel-
adatkörnél az I. besorolási osztályban elõírt végzettség,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– uniós pályázatírás területén szerzett gyakorlat,
– közbeszerzési ismeret, gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– településfejlesztéssel, üzemeltetéssel,
– önkormányzati beruházásokkal,
– mûszaki ügyekkel, gazdasági elemzésekkel,
– pályázatokkal, közbeszerzéssel kapcsolatos felada-

tok ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Balaton-
szárszó, Hõsök tere 1.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Balatonszárszó Nagyköz-

ség Önkormányzatának jegyzõjénél kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben való megje-

lenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ

30. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos információkról Gerstnerné

dr. Kiss Ildikó jegyzõ ad felvilágosítást. Telefon: 06 (84)
362-501.

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet
a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak

Többcélú Társulása Munkaszervezete
(3070 Bátonyterenye, Városház út 2.)

magasabb vezetõi állás elnyerésére

A pályázó feladata:
– a szervezet irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a tanács döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,
– a munkaszervezet képviselete,
– a tanács feladat- és hatáskörébe tartozó államigazga-

tási feladatok ellátása,
– Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Több-

célú Társulása Munkaszervezete alaptevékenységeinek
irányítása és ellátása.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi szintû) jogi vagy

államigazgatási végzettség,
– minimum 5 év gyakorlat közigazgatási területen,
– minimum 2 év vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– büntetlen elõélet.
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Elõnyt jelent:
– helybenlakás a bátonyterenyei kistérségi közigazga-

tási területén értelmezve,
– jó kommunikációs és szervezõkészség,
– idegen nyelvek ismerete,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A vezetõi megbízás kezdete: a pályázat elbírálását kö-
vetõ hónap 1. napja.

A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján megegyezés szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló dokumentumok má-

solatait,
– egyéb végzettségeket igazoló dokumentumokat,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai programot, mely tartalmazza a munkaszer-

vezet mûködtetésével kapcsolatos elképzeléseit,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásában részt
vevõ személyek megismerhetik (1 példány).

A társulásban ellátott feladatokról, a munkaszervezet
létszámáról, feladatairól felvilágosítás kérhetõ Lavajné
Dóka Éva elnöktõl [3070 Bátonyterenye, Városház út 2.,
telefon: (32) 353-580].

A pályázatot lezárt borítékban, „Munkaszervezet-veze-
tõi pályázat” felirattal kell eljuttatni személyesen vagy
postai úton a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása Tanácsa elnökéhez (3070 Bátony-
terenye, Városház út 2.).

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

Berzék–Sajóhídvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

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

zettség vagy pénzügyi számviteli szakképesítés,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent költségvetési szervnél szerzett szakmai
gyakorlat, mérlegképes könyvelõi szakképesítés (állam-
háztartási szakon).

Ellátandó feladatok:
– pénz-, készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok el-

látása,
– nem rendszeres kifizetések számfejtése, ezzel kap-

csolatos jelentések elkészítése,
– kiadások, bevételek kontírozása, könyvelése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okira-

tok, bizonyítványok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 10. nap.

A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellá-
tott, zárt borítékban kell benyújtani Berzék–Sajóhídvég
községek körjegyzõjéhez (3575 Berzék, Petõfi u. 42.).

A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül.

A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.

Sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, 6 hónap
próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján. Az állás a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.

Borsosberény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
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,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatásinak minõsített
tudományos fokozat alapján mentesség,
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– legalább ötéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– 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 a gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

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
megjelenést követõ 15. nap.

Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon
belül.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást kö-
vetõen azonnal.

A pályázatot Borsosberény Községek Képviselõ-testü-
lete részére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A bo-
rítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 2644 Bor-
sosberény, Petõfi út 161.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Busai István polgármes-
tertõl, telefon: (35) 374-321.

Csongrád Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Csongrád Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási

gyakorlat,

– helyi kötõdés,
– nyelvtudás (angol vagy német),
– vezetõi gyakorlat.

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

igazoló okiratok másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség vállalásáról,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az al-
jegyzõ az önálló szervezeti egységként mûködõ jegyzõi
iroda vezetését is ellátja.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

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

A pályázatot dr. Berkes István jegyzõhöz lehet benyújta-
ni, további felvilágosítás kérhetõ telefonon, (63) 571-968,
illetve személyesen 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alatt.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor, a munkakör az elbírá-
lást követõen 2008. július 1. napjától tölthetõ be.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatala

belsõ ellenõri munkakörének beöltésére

Az állás 2008. június 1. napjától tölthetõ be.

Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meg-

határozott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
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Ellátandó feladatok:
– az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó

települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ
ellenõrzése.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

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

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

A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény,
István király útja 52.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül kerül sor. Pályázattal kapcsolatos fel-
világosítást nyújt Méhész Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48)
524-100.

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

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Pályázati felhívás
az Észak-magyarországi Regionális

Közigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség

Hatósági osztály
építésfelügyeleti ellenõri állásának betöltésére

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal (a továbbiakban: Hivatal) pályázatot hirdet a szerve-
zeti keretében mûködõ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltség Hatósági osztályán építésfelügyeleti ellenõr
munkakör ellátásának határozatlan idejû kinevezéssel tör-
ténõ betöltésére.

Feladata:
– építésfelügyeleti ellenõrzés (a folyamatban lévõ épí-

tési munkák helyszíni ellenõrzése, ami kiterjed az épí-
tési munkák elvégzésének, jogszerûségének ellenõrzésére,
a tevékenységre, az alkalmazott technológiákra, anyagok-
ra stb.).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány,
– B kategóriás jogosítvány,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gondozási mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik,

– 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (R.) 4. § (2) be-
kezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlat.

Az R. 5. § (3) bekezdése értelmében az elsõ- és másod-
fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztiszt-
viselõ szakmai gyakorlati idejeként az

a) építési mûszaki ellenõri,
b) felelõs mûszaki vezetõi,
c) építõipari kivitelezési,
d) építésügyi hatósági,
e) építésfelügyeleti,
f) beruházói-mûszaki (projektmenedzseri),
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szak-

tárgy-oktatói,
h) építészeti-mûszaki tervezési,
i) építésügyi-mûszaki szakértõi

tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.

(4) Az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köz-
tisztviselõ gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idõ fele a
(3) bekezdés a)–e) pontok szerinti tartalmú.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegennyelv-ismeret,
– hosszabb építõipari kivitelezõi, valamint építésügyi

hatósági gyakorlat.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– alkalmazás esetén az illetmény és az egyéb juttatások

meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint az
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzatának hatályos elõírásai szerint
történik.

Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

lata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

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

nést követõ naptól számított 15 napon belül lehet benyúj-
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tani személyesen vagy postai úton. Azok a pályázatok mi-
nõsülnek határidõn belül benyújtottnak, amelyeket legké-
sõbb a megjelenést követõ naptól számított 15. napon
16 óráig személyesen benyújtottak, vagy 24 óráig postára
adtak. Amennyiben a 15. nap munkaszüneti vagy pihenõ-
napra esik, úgy az azt követõ munkanapon 16 óráig szemé-
lyesen benyújtott, illetve 24 óráig postára adott pályázatok
tekinthetõk határidõn belül benyújtottnak.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
– a pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határ-

idõt követõ 30 napon belül kerül sor, melynek eredményé-
rõl a pályázók írásban tájékoztatást kapnak,

– a pályázatok értékelését bizottság végzi. A pályázat
elbírálása során személyes meghallgatásra is sor kerül.
A személyes meghallgatáson a bizottság értékeli, hogy a
pályázó kvalifikációi, kompetenciái mennyire felelnek
meg a munkakör követelményrendszerének.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja: az elbírá-
lást követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának helye: dr. Orosz Gábor hiva-
talvezetõ-helyettes Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kiren-
deltsége 3525 Miskolc, Városház tér 1.

A pályázattal kapcsolatos további információk: a pályá-
zó az írásos pályázati anyag elkészítéséhez tájékozódhat a
hivatal honlapján: www.emrkh.hu/eszakreg.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet
kérni: dr. Tisza Tibor fõosztályvezetõ-helyettestõl a 06
(46) 340-647-es telefonszámon.

Galgahévíz Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalását,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a napi-

rendet nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalhatja,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázati el-

bírálásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az állás a testületi döntést követõ hónap 1-jétõl tölthetõ
be. A kinevezés határozatlan ideig szól, próbaidõ 6 hónap.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõ leteltét követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot postai úton lehet benyújtani 1 példányban

„Jegyzõi pályázat” megjelöléssel, 2193 Galgahévíz, Fõ
út 143. címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Basa
Antal polgármesternél a (28) 460-041-es telefonszámon.

Herend Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

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

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

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

– legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakképzettséget igazoló eredeti okiratok(at), vagy

azok hitelesített másolatát,
– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló okirat

eredetijét, vagy hitelesített másolatát,
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– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai jellegû el-

képzeléseket.

Ellátandó feladat: a jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ ál-
tal meghatározott feladatok ellátása.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezésének figyelembevételével
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján történik.

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

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határidõt
követõen rendes ülésén dönt.

A pályázatot zárt borítékban, „Aljegyzõi pályázat” fel-
irattal ellátva, dr. Jáger György jegyzõnek címezve – 8440
Herend, Kossuth u. 97. – kell benyújtani.

Érdeklõdni telefonon: (88) 513-703, vagy személyesen
a jegyzõnél lehet.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

gyámhivatal-vezetõi álláshelyre

A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû gyámügyi
ügyintézõi kinevezéssel egyidejûleg a Városi Gyámhiva-
tal vezetésére szóló – az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerin-
ti osztályvezetõi szintnek megfelelõ – vezetõi megbíza-
tásra is sor kerül. Ez vagyonnyilatkozat-tételi és amennyi-
ben még nincs, egy éven belüli közigazgatási szakvizsga-
letételi kötelezettséget von maga után.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Ellátandó feladat: a Gyámhivatal mûködésével, vezeté-
sével kapcsolatos feladatok. A Gyámhivatal hatáskörébe
tartozó I. fokú gyámügyi igazgatási feladatok ellátása,
döntés-elõkészítés, döntéshozás. A feladatok részletes
meghatározását a munkaköri leírás tartalmazza.

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

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/7.
Gyámügyi igazgatási munkakör a városi gyámhivatalban
feladatoknál meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy fõ-
iskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság,
– gyermekvédelemben vagy gyámhatóságnál szerzett

legalább egyéves gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a jelölt részletes szak-
mai elképzeléseit, hogy a Gyámhivatal vezetése során mi-
lyen elveket és gyakorlati elképzeléseket kíván megvaló-
sítani.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését követõ 15 napon belül lehet benyújtani Heves város
jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet tér 2. címre postán
vagy személyesen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gyám-
hivatal-vezetõi pályázat”.

Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
További információ: Szabó Sándor jegyzõtõl kérhetõ,

telefon: (36) 546-159.

Karancsalja Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

helyettesítõ jegyzõ munkakör betöltésére

Az állás a kinevezett jegyzõ távollétének idejére, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
közszolgálati jogviszony, a kinevezett jegyzõ távollétének
idejére szól.

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

tározott idõre, a kinevezett jegyzõ távollétének idejére
szól.
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A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör a
pályázat elbírálását követõen azonnal, de legkorábban
2008. július 1-jétõl tölthetõ be.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3181 Karancs-
alja, Rákóczi út 174., Polgármesteri Hivatal.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással já-
ró lényeges feladatok: a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozott jegyzõi feladatok ellátása Karancsalja Község
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalában.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben, valamint a képviselõ-testületnek a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásairól szóló rendeletében foglaltak az
irányadók.

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

törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt képesítési
feltételek megléte,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 év vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– B kategóriás jogosítvány,
– német vagy angol társalgási szintû nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz és szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettségrõl (végzettségekrõl) szóló oklevél

másolata,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi

elképzelések,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírá-
lásában részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázat benyújtásának módja, kapcsolattartó szemé-
lye, elérhetõségei: a pályázatokat, a hozzá kapcsolódó ira-
tokat és igazolásokat Karancsalja Község Önkormányzata
polgármesterének, Lantos Sándornak címezve, a 3181 Ka-
rancsalja, Rákóczi út 174. címre, 2 példányban kell postai
úton benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Jegyzõi
pályázat” megjelölést. A pályázattal kapcsolatos kérdései-
ket az érdeklõdõk a 06 (32) 445-445-ös telefonszámon, va-
lamint a kalja@profinter.hu e-mail címen tehetik fel.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályáza-
tot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított

30. napot követõ testületi ülésen bírálja el a képviselõ-tes-
tület.

A képviselõ-testület a pályázat érvénytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Karancskeszi és Karancsberény Községek
Önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

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

A közigazgatási szerv megnevezése: Karancskeszi–Ka-
rancsberény Községek Körjegyzõsége.

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– B típusú jogosítvány,
– saját gépjármû.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõség kialakításával és vezetésével kapcso-

latos szakmai elképzeléseket.

A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
– illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló XXIII. törvény szerint,
– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a salgótarjáni

kistérségben szerzett 2 évnél hosszabb jegyzõi, vezetõi ta-
pasztalat.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat 2 példányban személyesen vagy postai

úton lehet benyújtani Karancskeszi község polgármesteré-
hez (Kurunczi István) a következõ címen: 3183 Karancs-
keszi, Fõ út 49.
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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 oklevélmásolatot,
– szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 19.
A pályázat elbírásának határideje: a benyújtási határidõt

követõ 10 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre

szóló kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. jú-
nius 2-ától tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban „Építési ügyintézõ” megje-
löléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa,
Szabadság u. 48., tel: 06 (28) 507-132.

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

Komló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

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

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való
mentesítés),

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– az állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– további szakmai képesítések,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– költségvetési szervnél szerzett pénzügyi, vagyongaz-

dálkodási, közbeszerzési gyakorlat,
– angol nyelv ismerete,
– B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi

munkakörök, tevékenységek leírását,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat má-

solatát (nyelvvizsga, szakvizsga),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Ellátandó terület:
– a jegyzõ általános helyettesítése,
– közvetlenül vezeti és felügyeli a pénzügyi, költségve-

tési és vagyongazdálkodási, a városüzemeltetési, valamint
az intézményfelügyeleti szakterületet.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
foglaltak szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 10.
A pályázat elbírálása a júniusi rendes képviselõ-testü-

leti ülésen történik. Az állás betölthetõ 2008. július 1. nap-
jától.

A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borí-
tékban Páva Zoltán polgármesterhez kell benyújtani a kö-
vetkezõ címre: 7300 Komló, Városház tér 3. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt
Gyõrék Andrea személyügyi referens, tel.: (72) 584-000.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
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Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek
önkormányzati képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat kiírására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § és 10. §-a alapján kerül sor.

Betöltendõ munkakör: Köveskál, Balatonhenye és
Szentbékkálla községek körjegyzõi feladatainak ellátása.
A körjegyzõ feladatait az Ötv. 36. § (2) bekezdése hatá-
rozza meg.

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– a körjegyzõségi hivatal vezetésére vonatkozó szak-

mai elképzeléseket,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó doku-

mentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az állás betöltése határozatlan idõre történõ kinevezés-
sel történik, a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése alapján hat hónap
próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Köveskál község polgár-
mesteréhez (8274 Köveskál, Fõ u. 10.) címezve, „Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére” jeligével ellátva kell be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: Köveskál, Balaton-
henye és Szentbékkálla községek önkormányzati képvi-
selõ-testületeinek a pályázat benyújtási határidejét követõ
következõ együttes ülése.

Az állás a képviselõ-testületek döntését követõen azon-
nal betölthetõ.

A képviselõ-testületek fenntartják a jogot, hogy a beér-
kezett pályázatokkal kapcsolatban érvénytelennek nyilvá-
nítják a kiírt pályázatot.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Se-
bestyén Zoltán polgármestertõl kérhetõ a 06 (87)
568-013-as telefonszámon.

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

fõépítész munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.

A közszolgálati jogviszony idõtartama határozatlan ide-
jû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye,

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

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

I. sz. melléklet I/19. Településfejlesztési és -rendezési,
valamint településüzemeltetési feladatok.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a
9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletben meghatározott felada-
tok. Az épített környezet elemeinek alakításával, védelmé-
vel, továbbá a terület-, és településrendezéssel, a terület- és
településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Ellát-
ja az önkormányzati építészeti feladatokat. Elkészíti a pá-
lyázatok mûszaki tartalmát. Közremûködik az önkor-
mányzati beruházások bonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Kunhegyes Város Önkormányzatának 45/2003. (XII. 16.)
rendelete, és Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati szabályzata az irányadóak.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, okleveles építészmér-

nöki egyetemi végzettség, és legalább ötéves – a település-
rendezésben, az építészeti tervezésben, illetõleg az építés-
ügyi igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat, valamint
az állás betölthetõ szakirányú felsõfokú kiegészítõ szak-
képzettséggel rendelkezõ építészmérnök, településmérnök
diplomával, és legalább nyolcéves – a településrendezés-
ben, az építészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igaz-
gatásban összesen eltöltött – gyakorlattal,
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– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, illetõleg an-
nak 1 éven belüli teljesítése,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának

részletes szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.)
KTM rendelet szakmai szabályainak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett, fõépítész mun-

kakörben eltöltött szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office irodai alkalmazások,
– jó kommunikációs készség,
– város helyi ismerete,
– Kunhegyesen vagy mikrotérségben megoldható lak-

hatás,
– B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák: jó szintû ügyfélközpontú ügyin-
tézés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettség közjegyzõ által hitelesített má-

solata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

eredetiben,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,
– motivációs levél, amely tartalmazza a munkakör ellá-

tására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kö-

telezettségnek eleget tesz.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 1. napjától tölthetõ be. Pró-
baidõ hat hónap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 16.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-

lyázatnak Kunhegyes város jegyzõje címére történõ meg-
küldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: KVÖ/3044/1/2008., valamint a munka-
kör megnevezését: fõépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: háromtagú elõkészítõ bizottság. A pályázati elbírá-
lás során a pályázó meghallgatásra kerül, az állás betölté-
sérõl a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 16.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Barta Ferenc al-
jegyzõnél a 06 (59) 530-502-es telefonszámon lehet.

Mány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekez-
dése, valamint a 10. § (1) bekezdése alapján Mány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete jegyzõi állás be-
töltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

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

doktori vagy okleveles közigazgatási menedzseri képe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Ktv. sze-
rint megadott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát (az eredetit meghallgatáskor kell bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

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

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

Elõny:
– vezetõi gyakorlat,
– német nyelv ismerete.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 9/2001. (X. 31.)
számú önkormányzati rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának helye, határideje: a pályázat
Belügyi Közlönyben történt megjelenését követõ 15. nap,
Mány Község Képviselõ-testülete részére címezve 2065
Mány, Rákóczi u. 67., zárt borítékban, a borítékra kérjük
ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

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

Az állás a megválasztást követõ hónap 1-jétõl tölt-
hetõ be.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: Ugron
Zoltán Gábor polgármestertõl a (22) 350-143-as telefon-
számon.
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Mezõberény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

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 kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya.

Ezek tényét igazolni kell.

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

talnál eltöltött legalább ötéves 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 képviselõ-
testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a kine-
vezett aljegyzõ részére szükség esetén önkormányzati bér-
lakást biztosít.

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

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

A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek
címezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. szám alá 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.

Ócsa Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles köz-

igazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat havi próbaidõ
kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és közszolgálati szabályzat alap-
ján.

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

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

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

A pályázati eljárás, illetve a pályázat elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõ kinevezésérõl az Ügyrendi Bizottság állás-
foglalását követõen – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-
testület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt
követõ legközelebbi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Ócsa Város Önkormányzata jegyzõjéhez

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell benyújtani.
A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegy-
zõi pályázat”.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyicsoport-vezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség vagy középfokú végzettség és

mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat.
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Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy

az ahhoz kötött munkakör betöltése esetén annak igazo-
lása,

– a csoport vezetésével kapcsolatos vezetõi elképze-
lések.

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

A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenõ Község Önkormányzata 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli ügyin-

tézõ szakképesítés,
– legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok: TATIGAZD, BEFESZ programok
kezelése, könyvelés, kontírozás, kötelezettségvállalások
nyilvántartása.

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

A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenõ Község Önkormányzata 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.

Pusztadobos Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú végzettség vagy középfokú

végzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– legalább öt év közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– legalább egy év közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy

annak feladását igazoló szelvényt,
– részletes szakmai önéletrajzot.

Ellátandó munkakör:
– önkormányzati gazdálkodás, könyvelés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A köztisztviselõi kinevezés 3 hónap próbaidõvel hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

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

A pályázat elbírálása a pályázati határidõt követõ 15 na-
pon belül történik. Az állás az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellát-
va, zárt borítékban kell benyújtani Pusztadobos Község
Önkormányzat jegyzõje részére (4565 Pusztadobos, Petõfi
u. 4.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Nagy Ervin jegyzõtõl a (45) 710-182-es telefon-
számon.
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Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamra lé-
tesül, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– közmûberuházások megszervezése (víz, csatorna,

gáz, közvilágítás),
– utak, hidak, járdák, csapadékvíz-elvezetõ mûtárgyak

ellenõrzése, és a szükséges hatósági eljárások lebonyolítá-
sa a képviselõ-testületi határozatok alapján; bizottsági elõ-
terjesztések készítése,

– kivizsgálja a magasépítési területre vonatkozó közér-
dekû bejelentéseket és panaszokat, megteszi a szükséges
intézkedéseket,

– pályázati lehetõségeket kutat fel, részt vesz pályáza-
tok elkészítésében,

– helyettesítést lát el az építéshatósági ügyintézõ mun-
kakörében.

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

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. Településfej-
lesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési fel-
adatkörnél felsorolt képesítések,

– Word program ismerete.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– magasépítõ építõipari egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség,

– 3 év tervezõi, kivitelezõi gyakorlat,
– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év

szakmai gyakorlat,
– Excel program, elektronikus levelezõrendszer keze-

lõi szintû ismerete,
– B kategóriás jogosítvány,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– ECDL-vizsga.

Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás: illetmény és egyéb juttatás megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
2. számú melléklet I. besorolási osztály szerint történik.

A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott

részletes szakmai önéletrajzát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok máso-
latát.

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

A pályázat betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban, Sarkad Város Polgár-

mesteri Hivatal címére (5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.)
dr. Sípos Lajos jegyzõ nevére kell címezni. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Mûszaki ügyintézõi munkakör betölté-
sére vonatkozó pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség, vagy

– rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakis-
kolai végzettség, vagy

– középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés
vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, vagy

– határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû
más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és
közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– közterület-felügyelõi vizsga.

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

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alap-
ján.
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Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.

A kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével, határo-
zatlan idõre szól. A kinevezés elõtt egészségi alkalmas-
sági vizsgálaton kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.)
EÜM–BM együttes rendelet alapján.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Szeleczki
József irodavezetõnél, telefon: (74) 504-140.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Közterület-fel-
ügyelõi pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök,

illetve építõmérnök (mélyépítõ szakirány).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– mûszaki ellenõri jogosultság (I.ME-M-I; II.ME-KÉ/I,

-KÉ/II; – VZ/I, – VZ/II).

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

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alap-
ján.

Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.

A kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével, határozat-
lan idõre szól.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Szeleczki
József irodavezetõnél, telefon: (74) 504-140.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Mûszaki ügyin-
tézõi pályázat”.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alap-
ján,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább kétéves tapasz-

talat,
– közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló ok-

iratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

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

A pályázat elbírálásának ideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Taksony

Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll Attila,
2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni: „Közte-
rület-felügyelõi pályázat”.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-781-es telefonszámon.
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Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

építésigazgatási hatósági ügyintézõ munkakör

betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidõvel.

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Elõírt képesítés: a köztisztviselõk képesítési elõírásai-

ról szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
4/1. pontja szerint.

Ellátandó feladatok: az elsõfokú építéshatósági felada-
tok ellátása, telekkialakítással, építési, fennmaradási,
használatbavételi engedélyezéssel kapcsolatos eljárások.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség (fõiskola, egyetem),
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

Elõnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány,
– Közigazgatási szakvizsga,
– német és/vagy angol nyelv tárgyalásszintû ismerete.

Elvárt kompetenciák: magas szintû önállóság, döntési
képesség, jó kommunikációs képesség.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény, juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Tiszafüred Város
Polgármesteri Hivatala Közszolgálati szabályzata rendel-
kezései szerint.

Az állás betölthetõségének idõpontja: a munkakör leg-
korábban 2008. június 15. napjától tölthetõ be.

Benyújtási határidõ: a 2008. május 7-én megjelenõ Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 10. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Baranya Pál jegyzõ nyújt a 06 (59) 510-520-as telefon-
számon.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 30 napon belül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázókat 3 fõs elõkészítõ bizottság hallgatja
meg, a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredmény-

rõl, kinevezést csak az kaphat, aki érvényes pályázattal
rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályá-
zatnak Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (5350 Tiszafüred, Fõ utca 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: A 3696/2008., valamint a mun-
kakör megnevezését: építésigazgatási hatósági ügyintézõ.

A munkáltatóval kapcsolatban további információkat a
www.tiszafured.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.tiszafured.hu 2008. április 11.,
– Belügyi Közlöny 2008. május 7.,
– KÖZIGÁLLÁS 2008. április 17.

Tiszaszalka–Tiszavid községek képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. (Ktv.) 8. § (1) bekez-
dése alapján kerül meghirdetésre.

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– hároméves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

tv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalása.

Pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai kon-

cepciót,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá-

nyok hiteles másolatát.

Ellátandó feladat:
– a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatának

ellátása.

A munkavégzés helye:
Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
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Juttatások: bérezés a Ktv. alapján.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás 2008. december 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának formája, határideje:
– A pályázat beérkezésének határideje a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
– A pályázatot zárt borítékban ajánlott küldeményként

Tiszaszalka község polgármesterének címezve postai úton
vagy személyesen (Lapos István polgármester Tiszaszal-
ka, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
60 napon belül együttes képviselõ-testületi ülésen ke-
rül sor.

A képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Üröm Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
általános igazgatási ügyintézõi munkakörbe

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben elõírt képesítés.

Elõny jelent:
– felsõfokú végzettség,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: Üröm polgármesteri hivatalában
népesség-ügyintézés, birtokháborítási ügyek intézése, sza-
bálysértési eljárások lefolytatása, ipar-kereskedelmi ügyek
intézése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. és a hatályos önkormányzati rendeletben elõír-
tak szerint.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõen
10 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõje, 2096 Üröm, Iskola u. 10., tel.: 06 (26)
350-054.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Abony Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
aljegyzõi állásának betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Abony Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete, 2740 Abony, Kossuth
tér 1.

Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Beosztás: aljegyzõ.
A vezetõi beosztás idõtartama: határozatlan idõre.
Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése annak tá-

volléte esetén, a jegyzõ által meghatározott egyéb felada-
tok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– közigazgatási területen szerzett 2 év szakmai tapasz-
talat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy pályázati anyagát az illetékes bizottságok megismer-
hessék.

Az erkölcsi bizonyítvány benyújtására vonatkozóan a
hiánypótlás a döntést hozó testületi ülés idõpontjáig bizto-
sított. Egyéb hiánypótlásra lehetõség nincs.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tását követõ legközelebbi testületi ülés.

Egyéb információk: a pályázatot dr. Németh Mónika
jegyzõnek címezve, zárt borítékban kell beadni. Postacím:
Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács
Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály-
vezetõ az (53) 360-135-ös telefonszámon ad.

Farmos Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás 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.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves jegyzõi munkakörben eltöltött gya-
korlat.

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

A pályázónak meg kell felelni a Ktv. szerinti általános
alkalmazási feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratának közjegyzõ ál-
tal hitelesített másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
melyet a személyes meghallgatásig pótolhat,

– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-
mai, vezetési elképzeléseit,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik,

– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülhet:
– kettõtõl több éves jegyzõi szakmai gyakorlat,
– informatikai ismeretekkel rendelkezõ pályázó,
– további szakmai képesítések (pályázatírás),
– államilag elismert nyelvvizsga.

Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálója: Farmos Község Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete, aki a pályázókat személyesen
meghallgatja. A képviselõ-testület Pénzügyi és Település-
fejlesztési, Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi Bizottsá-
ga bontja és véleményezi a pályázatokat.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-

idõ lejártát követõ 30 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, melyben hat hónap

próbaidõ kerül kikötésre. A munkakört teljes munkaidõ-
ben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása
az 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) elõírása szerint történik.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel kell Farmos község polgármeste-
rének (2765 Farmos, Fõ tér 1.) címre benyújtani.

További információt nyújt Boros Zoltán polgármester
a 06 (53) 390-001, valamint a (20) 367-8730-as telefon-
számon.

Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a többszörösen módo-

sított köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. alkalmazási feltételeinek, valamint a közterület-fel-
ügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tv. elõírásainak,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a jelentkezõnek középiskolai végzettséggel kell ren-

delkeznie és közterület-felügyelõi vizsgát kell tennie a
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közterületrõl szóló törvény és a végrehajtására kiadott ren-
delkezések ismeretébõl.

Az alkalmazás további feltételei:
– egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolatát.

Ellátandó feladatok: Jászladány nagyközség illetékes-
ségi területén a közterületek rendjének és tisztaságának
védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések
hatékony megelõzése, megakadályozása, szankcionálása,
az önkormányzati vagyon védelme a közterület-felügye-
letrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény elõírásainak megfele-
lõen.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre szól,
próbaidõ kikötésével.

Illetménye a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján kerül megállapításra.

Az állás betölthetõ: 2008. október 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 30. nap.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani az alábbi címre: Lajkó Terézia jegyzõ, 5055 Jász-
ladány, Hõsök tere 6. Telefonszám: (57) 454-380.

Kadarkút Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

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

pályázatot hirdet
Kadarkút Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala
jegyzõi munkakörének betöltésére

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: Somogy megye, 7530 Kadarkút,

Petõfi Sándor u. 2.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdése szerint.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a jegyzõ vezeti a polgármesteri hivatalt,
– gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcso-

latos feladatok ellátásáról,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hi-

vatal dolgozói tekintetében,
– döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tarto-

zó államigazgatási ügyeket,
– dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a pol-

gármester ad át,
– tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a

képviselõ-testület bizottságainak ülésén,
– eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt

ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol és/vagy német nyelvvizsga,
– jegyzõi, aljegyzõi munkakörben eltöltött gyakorlat,
– legalább 3–5 év vezetõi tapasztalat,
– gyakorlott szintû ECDL,
– jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolni kell
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzeléseket,
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát (az ere-

deti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvétel-
kor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 31.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör

legkorábban 2008. június 16. napjától tölthetõ be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Verkman József polgármester nyújt a (82) 581-003-as tele-
fonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályá-
zatnak Kadarkút Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (7530 Kadarkút,
Petõfi S. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3147/1/2008, va-
lamint a munkakör megnevezését: jegyzõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 10.

Felhívás
belsõ ellenõrzési tevékenység ellátására

Kistarcsa Város Önkormányzata a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) és (5) bekez-
désében elõírt belsõ ellenõrzési feladat ellátását a (8) be-
kezdés b) pontjában meghatározott szerzõdéses jogvi-
szony keretében történõ ellátására keres személyt vagy
szervezetet.

A szerzõdéses jogviszony keretében az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121/A. § (1) bekezdésé-
ben, illetõleg a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott tevékenységet és feladatokat kell ellátni.

A szerzõdéses jogviszony Kistarcsa Város Polgármes-
teri Hivatala és az önkormányzat 7 intézményének (2 álta-
lános iskola, középiskola, óvoda, alapszolgáltatási köz-
pont, mûvelõdési és sportközpont, városgondnokság) bel-
sõ ellenõrzési tevékenységére terjed ki.

Díjazás megállapodás szerint.
A szerzõdéses jogviszony kezdete 2008. június 1.
Az ajánlatokat jelen felhívásnak a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenését követõ 15 napon belül Kistarcsa Vá-
ros Polgármesteri Hivatala titkárságára (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48., I. em. 15. szoba) kell beadni munkaidõ-
ben (H.: 8–18 óráig, K.–Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–14 óráig).

Az ajánlatokat a Településfejlesztési és Pályázatkezelõ
Bizottság bírálja el és a képviselõ-testület dönt.

Lengyeltóti Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi feladatot ellátó
városi jegyzõi állás betöltésére

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek hivatalánál a városi jegyzõi álláshely betöltésére, vala-
mint Gyugy, Hács, Kisberény községek vonatkozásában a
körjegyzõi feladatellátásra a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a köztisztvise-

lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglal-
tak alapján kerül sor.

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

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, vezetõi, szakmai el-

képzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
Lengyeltóti Város Önkormányzatának juttatásokról szóló
l7/2001. (XII. 20.) számú rendelete alapján történik.

Az önkormányzat a pályázó részére szolgálati lakást
biztosít.

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 ülés. A döntést bizottság készíti elõ.

A pályázatokat zárt borítékban Lengyeltóti Város Pol-
gármesteréhez – „Pályázat jegyzõi állásra” megjelöléssel –
kell benyújtani. Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tele-
fon: (85) 330-873.

A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

Az elbírálás módja: a pályázatokat a képviselõ-testület
bírálja el. A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül a pá-
lyázatok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írás-
beli értesítést kap.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

villamos biztonsági felügyelõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Villamos hálózatok építési hatósági eljárásainak végzé-

se és villamos mûszaki biztonságtechnikai ellenõrzés.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú erõsáramú üzemmérnöki/mérnöki iskolai

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

– villamos hálózatépítés vagy üzemeltetés terén szer-
zett szakmai gyakorlat,

– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– legelább „B” kategóriájú gépkocsi-vezetõi engedély,
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– jogi, közigazgatási ismeretek.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: MKEH Budapesti Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi
út 37–39.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 2-án.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósághoz (1124 Budapest, Németvölgyi
út 37–39.) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat villamos vezetékjogi, hatósági
engedélyezési és ellenõrzési eljárások munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságnál (1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.) sze-

mélyesen vagy a 06 (30) 210-5526-os telefonszámon.
A pályázati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu)
is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

referensi munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– Ipari felhasználásra szánt mûszaki termékek ellenõrzé-

se gyártóknál, forgalmazóknál, országos illetékességgel.
– Határozatok elõkészítése.
– Levelek elõkészítése hazai és külföldi ügyfelek, társ-

hatóságok részére (angol, esetleg más nyelveken is).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– villamos- vagy gépészmérnöki felsõfokú iskolai vég-

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

– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú nyelv-
vizsga,

– számítógépes ismeretek (MS Word, Excel…).

Elõnyt jelent:
– mûszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy

vizsgálatában szerzett gyakorlat,
– további nyelvismeret, német, francia vagy más euró-

pai uniós nyelvbõl államilag elismert középfokú nyelv-
vizsga.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.
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A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereske-

delmi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat piac-
felügyeleti referensi munkakörre”. A csatolandó anyagok
nélküli szakmai önéletrajzot a cserti@mkeh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

(1024 Budapest, Margit krt. 85.) személyesen vagy a
06 (30) 339-536-os telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

villamos biztonságtechnikai felügyelõ munkakör

betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– Villamos vezetékjog hatáskörében határozatok és en-

gedélyek kiadása, elõkészítése.
– Üzemeltetõk és szolgáltatók ellenõrzése.
– Hatósági intézkedések betartatása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi/fõiskolai (erõsáramú villamosmérnök) vég-

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

– 3 év szakirányú gyakorlati idõ a 63/2005. (VII. 29.)
GKM rendelet 1. sz. melléklete szerint,

– megbízható felhasználói szintû informatikai ismere-
tek (elsõsorban: Excel, Word).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– angol vagy német nyelvbõl államilag elismert leg-

alább középfokú nyelvvizsga,
– érintésvédelmi, villámvédelmi, erõsáramú berende-

zés felülvizsgálói képesítés.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: Pécsi Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatóság, Pécs, József Attila u. 13.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 2.

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatalhoz címezve (7602 Pécs, József
Attila u. 13., Pf. 276) három példányban kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat villamos bizton-
ságtechnikai felügyelõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Pécsi Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Ha-

tóságnál (Pécs, József Attila u. 13.) a 06 (72) 254-266-os
vagy a 06 (30) 921-9048-as telefonszámon. A pályázati
felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megte-
kinthetõ.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
súlyosbaleset-megelõzési felügyelõi munkakör

betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– személyes szakmai közremûködés a 18/2006. (I. 26.)

Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemek-
kel kapcsolatos szakhatósági munkafolyamatokban, bele-
értve a szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás elõkészíté-
sét is;

– a veszélyes ipari üzemek helyszíni ellenõrzése a hatá-
lyos jogszabályok szerint az ország egész területén.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– okleveles vegyészmérnöki, vagy okleveles gépész-

mérnöki egyetemi iskolai végzettség, a köztisztviselõk ké-
pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-
mert középfokú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– vegyiparban vagy olajiparban vagy gyógyszeripar-

ban szerzett tervezõi vagy üzemeltetési vagy karbantartási
gyakorlat, az ezekre vonatkozó környezetvédelmi, bizton-
ságtechnikai ismeretek,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély.

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

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet, a megpályázott munkakörrel kap-

csolatos rövid szakmai elképzelését,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, Budapest, Németvölgyi út 37–39.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 1-jétõl.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatalhoz (1024 Budapest, Margit
krt. 85.) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat súlyosbaleset-megelõzési fel-
ügyelõi munkakörre.”

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mûsza-

ki Koordinációs és Súlyosbaleset-megelõzési fõosztályán
(1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39., C épület) szemé-
lyesen vagy a 06 (1) 458-5862-es telefonszámon. A pályá-
zati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is meg-
tekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

mûszaki-biztonsági felügyelõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– A 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet kijelölése

alapján, a 26/2008. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott mûszaki-biztonsági hatósági tevékenység ellátására.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi/fõiskolai (mûszaki) végzettség, a köztiszt-

viselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet szerint,

– megbízható felhasználói szintû informatikai ismere-
tek (elsõsorban: Excel, Word),

– B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– angol vagy német államilag elismert legalább közép-

fokú nyelvvizsga,
– székesfehérvári, vagy ahhoz közeli lakóhely,
– a 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet 1. sz. melléklete

szerint valamely szakterületen szerzett szakirányú gyakor-
lati idõ.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: Székesfehérvári Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatóság illetékességi területe (Kö-
zép-dunántúli Régió) Székesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 1-jén.
A pályázatot – zárt borítékban – a Székesfehérvári Mé-

résügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósághoz címezve (Szé-
kesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat mû-
szaki-biztonsági felügyelõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Székesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki Biz-

tonsági Hatóságnál (Székesfehérvár, Ady Endre u. 11–13.),
a 06 (22) 506-790-es vagy a 06 (30) 921-9046-os tele-
fonszámon. A pályázati felhívás a Hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

belsõ ellenõr munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A Hivatal belsõ ellenõrzési feladatainak ellátása a több-

ször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.)
elõírásai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási), vagy
– más felsõfokú iskolai végzettség mellett a következõ

képesítések valamelyikének megléte:
= okleveles pénzügyi revizori,
= pénzügyi-számviteli szakellenõri,
= okleveles könyvvizsgálói,
= költségvetési ellenõri,
= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
= a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének ok-

leveles belsõ ellenõri képesítése,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szak-

értõ,
– valamint a fentiekben meghatározott képzettség és

képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony, köz-
tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos
állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költség-
vetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

Elõnyt jelent:
– központi költségvetési szervnél szerzett belsõ ellen-

õrzési tapasztalat,
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,
– FÓKUSZ integrált ügyviteli, pénzügyi-számviteli

rendszer ismerete.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: az MKEH székhelyén (1024 Bu-
dapest, Margit krt. 85.), illetve az ellenõrzések függvényé-
ben esetenként a Hivatal egyéb budapesti és vidéki hatósá-
gainál, kirendeltségeinél.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. június 2-án.

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85. I. em. 103. szoba) három
példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Pályázat belsõ ellenõr munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Belsõ Ellenõrzési osztályának vezetõjénél te-

lefonon vagy e-mailben (336-7340, czako@mkeh.gov.hu).
A pályázati felhívás a Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is
megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

metrológus munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– mérõeszközök hitelesítése, használati etalonok le-

származtatása,
– kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök ellenõrzése,
– minõségbiztosítási rendszer mûködésébõl adódó adat-

elemzések készítése, adatbázis-kezelés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (gépészmérnök, infor-

matikus-mérnök), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– „B” kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,

– gépészeti, mûszer- és méréstechnikai szakterületen
szerzett szakmai tapasztalat,

– „C” kategóriás jogosítvány.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: MKEH Miskolci Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hivatal, Kihelyezett Iroda; Eger, Kül-
sõsor út 4.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 2-án.

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósághoz (3500 Miskolc, Szeles utca 62.)
három példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Pályázat az Egri Kihelyezett Iroda metrológusi
munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
MKEH Miskolci Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóság (Miskolc, Szeles utca 62.) Serfõzõ Sándor igaz-
gatónál személyesen, vagy a 06 (46) 506-156-os tele-
fonszámon. A pályázati felhívás a Hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba

mûszaki biztonsági felügyelõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Mûszaki biztonsági szakterületeken engedélyezések,

ellenõrzések végzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki (gépész vagy villamos) felsõfokú iskolai

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

– gépjármû-vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: MKEH Debreceni Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatóság, Debrecen, Hunyadi u. 4.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 1.

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Mû-
szaki Biztonsági Hatósághoz (4026 Debrecen, Hunyadi
János u. 4.) három példányban kell benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Pályázat mûszaki biztonsági fel-
ügyelõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Debreceni Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóságnál (Debrecen, Hunyadi u. 4.) személyesen vagy a
06 (52) 413-200-as telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
adminisztratív ügyintézõ munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Ügyfélszolgálat ellátása; iktatóprogram kezelése; szám-

lázás; helyi pénztár kezelése; különbözõ nyilvántartások
vezetése; behozott mérõeszközök elõírásszerû átvétele, ki-
adása; postázás; irattár karbantartása, selejtezése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú vagy középfokú iskolai végzettség, a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet szerint,

– angol vagy német nyelvbõl államilag elismert nyelv-
vizsga,

– számítógépes programok alkalmazásszintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– minõségügyi képzettség,
– méréstechnikai ismeretek.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
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– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: MKEH Gyõri Mérésügyi és Mû-
szaki Biztonsági Hatóság, Szombathely, Kárpáti Kelemen
u. 98.

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

Az állás betölthetõ: 2008. június 15-én.

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatal Gyõri Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósághoz (9022 Gyõr, Türr István u. 7.) há-
rom példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Pályázat adminisztratív ügyintézõ munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Gyõri Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Ha-

tóságnál (9022 Gyõr, Türr István u. 7.) személyesen vagy a
06 (30) 385-9925-ös telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál
és Somogybükkösd községek képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Porrog székhellyel

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a
pályázó vállalja, hogy a jogi vagy közigazgatási szakvizs-
gát 1 éven belül megszerzi,

– legalább kétéves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Ellátandó feladat:
A pályázatot kiíró önkormányzatok körjegyzõi felada-

tainak ellátása.

Egyéb tudnivalók:
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ, a ki-

nevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.
Próbaidõ: 6 hónap.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ 15 napon belül, az együttes képviselõ-testü-
leti ülésen.

A pályázatot benyújtani – személyesen vagy postai
úton – Horváth Sándor, Porrog község polgármesterénél
lehet, a 8858 Porrog, Fõ u. 32. címen, lezárt borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Horváth
Sándor polgármesternél a (30) 641-6626-os telefonszá-
mon.

Vámospércs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályáztató: Vámospércs Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete.

Munkakör: jegyzõ.
A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról

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

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,
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– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos részletes szak-

mai elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– városi jegyzõi munkakörben eltöltött közigazgatási

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

ga-bizonyítvánnyal igazolt),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A munkakör betöltésének idõpontja: az elbírálást kö-
vetõ hónap elsõ munkanapjától.

Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben/Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ 30 napon belül.

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

A pályázatot Ménes Andrea, Vámospércs város pol-
gármesteréhez kell benyújtani, címe: 4287 Vámospércs,
Béke u. 1., telefonszáma: (52) 591-503, vagy a Polgármes-
teri Hivatal iktatójában munkaidõben személyesen kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályá-
zat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dr. Danó
János aljegyzõnél az (52) 591-502-es telefonszámon.

Záhony város jegyzõje
pályázatot hirdet

Építésügyi és mûszaki osztály
osztályvezetõi álláshelyének betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,

– 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– szakirányú felsõfokú végzettség: a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,
magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szin-
tû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakkép-
zettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség,

– közigazgatási szakvizsga.

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

Ellátandó feladatok:
Az 5 fõbõl álló osztály vezetése, irányítása, képviselete.

Az építésigazgatás körében:
– Ellátja a települési és térségi I. fokú építésigazgatási

feladatokat.
– Ellátja a jegyzõi hatáskörbe tartozó telepengedélye-

zési eljárással kapcsolatos feladatokat.
– Vezeti és naprakészen tartja a mûszaki nyilvántartá-

sokat, a városrendezési és egyéb térképeket.

A vagyongazdálkodás keretében:
– Ellátja a településfejlesztési, környezetvédelmi, köz-

lekedési, hírközlési, vízügyi, kommunális és közterület
használatával kapcsolatos feladatokat.

– Elvégzi a településfejlesztési beruházások mûszaki,
szakmai elõkészítésével, a közhasznú munkások tevé-
kenységével kapcsolatos feladatokat.

– Ellátja a városi infrastruktúra fejlesztésével, üzemel-
tetésével, fenntartásával, lakossági önerõs beruházások-
kal, köztemetõk fenntartásával, valamint a mûszaki ellen-
õrzésekkel kapcsolatos feladatokat.

– Vezeti és naprakészen tartja az egyes nyilvántartáso-
kat (pl. vagyonkataszter).

– Az önkormányzati vagyongazdálkodás körében ellát-
ja a vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos fel-
adatokat.

– Elkészíti a kötelezõen elrendelt statisztikai adatszol-
gáltatásokat és határidõben eljuttatja az adatszolgáltatást
gyûjtõ szervekhez.

– Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. Elõkészíti
az önkormányzat által benyújtandó pályázatokat és beru-
házásokat.

– Közremûködik a képviselõ-testület és bizottságai
elõterjesztéseinek, döntéseinek elõkészítésében és végre-
hajtásában.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a polgármesteri
hivatal egységes közszolgáltatási szabályzatában foglaltak
szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõt követõ 5. nap.

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

A pályázatot zárt borítékban Záhony város jegyzõjének
(4625 Záhony, Ady Endre u. 35.) címezve kizárólag postai
úton kell benyújtani. A borítékra kérem ráírni: „Mûszaki
osztályvezetõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Karma-
nóczki András jegyzõnél a 06 (45) 525-528-as telefon-
számon.

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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

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

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfize-
tésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@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 Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Magyar Közlöny Kiadó
Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ......................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

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 ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

2008. évi éves elõfizetési díj: 29 232 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 14 616 Ft áfával. Egy példány ára: 1365 Ft áfával.

HU ISSN 0865–5154

08.1352 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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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 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 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


