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Köszöntő

Köszöntő
„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az
igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket
méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
(Magyarország Alaptörvénye)
Köszöntöm Hivatali Tájékoztatónk Olvasóit!
Magyarország Alaptörvényének iménti mondatai közös munkánk, a közigazgatás
működésének fundamentumaként is értelmezhetők. Szép és nehéz feladat az a szolgálat,
amit magunkra vállaltunk.
Önök a helyi igazgatás és autonómia letéteményesei, mi, a Kormányhivatal munkatársai a
területi közigazgatásért, a törvényességért, a végrehajtásért vagyunk felelősek.
Ezek a fontos feladatok az Alaptörvényben meghatározott módon összekapcsolódnak az
által, hogy a 34. cikk (4) bekezdés) a kormányhivatalokra bízza a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletének ellátást. Így tehát a fővárosi és megyei kormányhivatalok az
önkormányzatok törvényes, és az Alaptörvénnyel összhangban álló működésének őreivé is
váltak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény részletezi a törvényességi
felügyeleti jogkör gyakorlásának eszközeit, illetve deklarálja a szakmai segítségnyújtás
lehetőségét.
Ismerve az illetékes főosztályunk eddigi gyakorlatát, a megyében lévő önkormányzattokkal
fenntartott kapcsolatunkat a szakmai segítségnyújtáson alapuló együttműködés jellemzi.
Úgy vélem, ez így helyes, hiszen ez a hozzáállás szolgálja leginkább a jogalkotó által
megfogalmazott célt: közösen szolgálni az állampolgárokat, visszaélés részrehajlás nélkül,
a jó élet, a rend, a szabadság kiteljesítése érdekében.
Az együttműködés jó hagyományát folytatni kívánjuk a kialakult jó gyakorlatokra építve:
rendszeresen tájékoztatjuk majd továbbra is a jegyzőket, polgármestereket az aktuális
jogszabályváltozásokról a mindennapokban éppúgy, mint például az immár negyedik éve
megjelenő kiadványunk további szerkesztésével. A kapcsolattartás már ismert formái, mint
például a jegyzői értekezletek, a Megyei Államigazgatási Kollégium ülései mellé azonban
újakat is ajánlunk: a járási hivatalvezetők készséggel vesznek részt a hozzájuk tartozó
települések képviselőtestületi ülésén, lakossági fórumokon vagy nyújtanak segítséget
bármilyen ügyben, ami a helyi közösség érdekében áll.
Minden lehetőséget megragadunk és meg kívánunk teremteni ahhoz, hogy közösen
haladjunk az egyszerűbb, áttekinthetőbb, és a törvényesség szabályainak is megfelelően
működő közigazgatás felé vezető úton.
Ebben a szándékunkban kérem, erősítsenek meg bennünket azzal, hogy támogatják és
segítik a szorosabb együttműködését!
Kérem, engedje meg, hogy jelen Tájékoztató tartalmát rövidem ismertessem.
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Köszöntő

Összefoglalót készítettünk a helyi és nemzetiségi önkormányzati munka megkezdéséhez
szükséges, a választást követő feladatokról.
Ismertetjük az önkormányzatisággal kapcsolatos jogszabályok változásait.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság több tájékoztatóját is
közzétesszük:
1, Rókák veszettség elleni immunizálása
2, Nyúlós költésrothadás járvány
3.Tájékoztató a Csongrád megyében zajló PRRS mentesítés állásáról
4. A felelős állattartók szerepe a járványok megelőzésében
Bemutatjuk Csongrád megyére vonatkozóan a munkaerőpiac 2014. július havi fontosabb
adatait.
Remélem, hogy a Tájékoztató témakörei felkeltik érdeklődését és segíteni fogják
tevékenységét.
S z e g e d, 2014. szeptember 29.

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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Törvényességi Felügyeleti és Hatósági Főosztály tájékoztatói

Törvényességi Felügyeleti és Hatósági
Főosztály tájékoztatói
ÖSSZEFOGLALÓ A HELYI ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
SZÜKSÉGES, A VÁLASZTÁST KÖVETŐ FELADATOKRÓL

MUNKA MEGKEZDÉSÉHEZ

Készítette: Dr. Semperger Zsolt

Az önkormányzati választást követően az újonnan alakuló képviselő-testületekre és
tagjaikra jó néhány határidős feladat hárul. A teendők nagy része ismerős lehet azoknak,
akik már a korábbi ciklusok elindításában is részt vettek, számos előírás azonban a
közelmúltban módosult, vagy a választás napjával módosulni fog.
Október 12-én hatályba lépnek az Mötv. [a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény] új jogállási rendelkezései, egyúttal hatályukat vesztik az erre
vonatkozó külön törvények: a Pttv. és az Ökjtv., valamint a régi Ötv. még megmaradt részei.
Az Njtv. [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény] hasonló előírásai részben
már a választások kitűzése óta hatályosak, részben pedig szintén októberben lépnek
életbe. Természetesen az Övjt. [a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény] és a Ve. [a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény] is előír teendőket a választás utánra, amint azzal a jegyzők és munkatársaik
minden bizonnyal már tisztában vannak.
A választást követő teendőkre való felkészülés érdekében, a következőkben számba
vesszük az újonnan alakult helyi testületek munkájának megkezdéséhez szükséges
kötelező feladatokat:
Helyi önkormányzati feladatok
feladat

Alakuló ülés összehívása és megtartása
(összehívja és vezeti a polgármester, a
hatályos SZMSZ alapján)
Megyei közgyűlés elnökének
megválasztása

kötelezett

képviselő-testület, ill.
polgármester (megyei
közgyűlés esetében a
korelnök)
megyei közgyűlés

határidő

jogszabály

2014. okt. 27-ig,
de a nemzetiségi
önkorm. alakuló
ülése előtt

Mötv. 43. §
(1); és Njtv.
72. § (1)
bek.

alakuló ülésen

Alaptv. 33.
cikk
(2);
Mötv. 27. §
(2) és 43. §
(2) bek.

Időközi választás kitűzése, ha az
általános választás (akár részben)
eredménytelen, vagy meg sem lehetett
tartani

helyi/területi választási 2015. febr. 9-ét
megelőző napra
bizottság

Övjt. 20. §
(1)–(4) bek.;
és Ve. 8. §
(1) bek. b)
pont

Képviselők megbízatásának,
jogainak/kötelezettségeinek
keletkezése (előző képviselőké
megszűnése)

(törvény erejénél
fogva)

Mötv. 28. §
(1) bek. és
29. § (1)
bek. a) pont
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Helyi önkormányzati feladatok
feladat

határidő

jogszabály

időközi választás
napján

Mötv. 29. §
(1) bek. a)
pont

Polgármester jogainak és
(törvény erejénél
kötelezettségeinek keletkezése (előző
fogva)
polgármester megbízatása megszűnése)

2014. okt. 12-én

Mötv. 63. §
és 69. § (1)
bek. a) pont

Alpolgármester jogainak és
kötelezettségeinek keletkezése

(törvény erejénél
fogva)

megválasztásával

Mötv. 74. §
(1) bek.

Alpolgármester e tisztségének
megszűnése

(törvény erejénél
fogva)

ha
képviselővé
választották: az
alakuló üléssel; ha
nem: okt. 12.

Mötv. 76. §
a–b) pont

Előző bizottsági tagok megbízatásának
megszűnése

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-én

Mötv. 58. §
(1) bek.

Eskütétel

képviselő,
polgármester, külsős
alpolgármester, külsős
bizottsági tag

alakuló
ülésen
(bizottsági tag: a
megválasztását
követően)

Mötv. 28. §,
40. § (1) 63.
§, 75. § (2)
és 79. § (2)
bek.

SZMSZ felülvizsgálata

képviselő-testület

alakuló vagy azt
követő ülésen

Mötv. 43. §
(3) bek.

Bizottsági tagok megválasztása
(polgármester előterjesztése alapján) és
döntés tiszteletdíjukról

képviselő-testület

alakuló vagy azt
követő ülésen

Mötv. 43. §
(3) bek.

Alpolgármester(ek) megválasztása
(polgármester előterjesztése alapján) és
döntés illetményükről, tiszteletdíjukról

képviselő-testület

alakuló vagy azt
követő ülésen

Mötv. 43. §
(3) bek.

Alpolgármesterek közül a polgármester
általános helyettesének megbízása

polgármester

–

Mötv. 74. §
(2) bek.

Tiszteletdíj, természetbeni juttatás
megállapítása képviselőnek, bizottsági
tagnak, tanácsnoknak (csak lehetőség)

képviselő-testület

–

Mötv. 35. §
(1) és 143. §
(4) bek.

Tanácsnok(ok) választása a képviselők
közül (csak lehetőség)

képviselő-testület

–

Mötv. 34. §

Előző képviselők megbízatásának
megszűnése, ha jelöltek hiányában a
választás elmaradt

kötelezett

(törvény erejénél
fogva)
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Helyi önkormányzati feladatok
feladat

kötelezett

határidő

jogszabály

Összeférhetetlenségi ok megszüntetése
(célszerű az alakuló ülésen felhívni rá a
figyelmet)

képviselő,
polgármester, külsős
alpolgármester, külsős
bizottsági tag

2014. nov. 11-ig
(külsős bizottsági
tag: 30 nap a
megválasztástól)

Mötv. 37. §
(1) bek.

Köztartozásmentes adózói adatbázisba
való felvétel kérelmezése (célszerű az
alakuló ülésen felhívni rá a figyelmet)

képviselő,
polgármester, külsős
alpolgármester, külsős
bizottsági tag

2014. nov. 11-ig
(külsős bizottsági
tag: 30 nap a
megválasztástól)

Mötv. 38. §
(4) bek.

Köztartozásmentes adózói adatbázisba
felvétel igazolása a képviselő-testület
felé

képviselő,
polgármester, külsős
alpolgármester, külsős
bizottsági tag

kérelmet követő
hónap
utolsó
napjáig

Mötv. 38. §
(4) bek.

Vagyonnyilatkozat-tétel (célszerű az
alakuló ülésen felhívni rá a figyelmet)

képviselő,
polgármester, külsős
alpolgármester és
meghatározott
hozzátartozóik

2014. nov. 11-ig

Mötv. 39. §
(1), 72. § (4),
75. § (2) és
79. § (2)
bek.

Előző vagyonnyilatkozatok visszaadása

vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság

8 nap az új
nyilatkozattól, ill.
a
megbízatás
megszűntétől

Mötv. 39. §
(3) bek. és
78/2012.
(XII. 28.) BM
r. U.5.

Polgármesteri munkakörátadás

előző és új
polgármester, jegyző,
kormányhivatal

2014. okt. 21-ig

Pttv. 13. §
(3) bek. és
Jat. 15. § (2)
bek. 1

Részvétel a kormányhivatal által
szervezett képzésen

képviselő

3 hónapon belül
az
eskütételt
követően

Mötv. 32. §
(2) bek. j)
pont

Kormánymegbízott által előző ciklusban
alkotott önkormányzati rendelet
módosításának lehetősége

képviselő-testület

2014. okt. 12-től

Mötv. 138.
§ (3) bek.

Közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról/megszüntetéséről
megállapodás

képviselő-testületek

2014. dec. 11-ig

Mötv. 85. §
(3) bek.

Képviselő-testület esetleges
feloszlásának kimondása

képviselő-testület

2015. ápr. 12-ig
TILOS

Mötv. 55. §
(2) bek.

1

Miután a megszűnő polgármesteri megbízatás még a Pttv. hatálya alatt keletkezett, így a munkakör
átadására az abban foglalt határidő vonatkozik. A Jat. [a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény] 15. §
(2) bekezdés a) pontja ugyanis általános jelleggel kimondja, hogy a jogszabályt a hatályvesztését követően
is alkalmazni kell a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra. Fontos továbbá, hogy a 8
munkanapos határidő számításakor figyelemmel kell lenni a közbeeső szombati munkanapra is.
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Helyi önkormányzati feladatok
feladat

Gazdasági program és fejlesztési terv
elfogadása/felülvizsgálata

kötelezett

képviselő-testület

határidő

jogszabály

6
hónap
az
alakuló
ülést
követően

Mötv. 116.
§ (5) bek.

Helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok
feladat

kötelezett

határidő

jogszabály

Nemzetiségi képviselő-testület alakuló
ülésének (HVB/TVB általi) összehívása
és megtartása (vezeti a korelnök) 2

helyi/területi választási
bizottság elnöke, a
2014. okt. 27-ig
nemzetiségi képviselőtestület, ill. a korelnök

Njtv. 87. §
(1) bek.

Nemzetiségi alakuló ülés ismételt
összehívása és megtartása, ha
szükséges (elmulasztása esetén időközi
választás)

helyi/területi választási
bizottság elnöke, a
2014. nov. 11-ig
nemzetiségi képviselőtestület, ill. a korelnök

Njtv. 87. §
(1)–(2) és
88. § (2)–(3)
bek.

Időközi nemzetiségi választás kitűzése,
ha az általános választás
eredménytelen, vagy az önkormányzat
nem alakult meg 3

helyi/területi választási 2015. febr. 9-ét
megelőző napra
bizottság

Njtv. 69. §
(3) bek. a)–
b) pont; Ve.
8. § (1) bek.
b) pont

Nemzetiségi képviselők
megbízatásának,
jogainak/kötelezettségeinek
keletkezése (előző képviselőké
megszűnése)

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-én

Njtv. 99. §
(2) bek.

Nemzetiségi önkormányzat és
nemzetiségi képviselő-testület
megbízatásának kezdete

(törvény erejénél
fogva)

alakuló üléssel

Njtv. 73. §

Előző nemzetiségi képviselő-testület
megbízatásának megszűnése

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-én

Njtv. 75. §
(1) bek. és
(2) bek. a)
pont

Nemzetiségi önkormányzat
megszűnése, ha a választást nem
lehetett kitűzni, vagy nincs elég jelölt

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-én

Njtv. 74. §
(1) bek. a)
és c) pont

Eskütétel

nemzetiségi képviselő

alakuló ülésen

Njtv. 100. §

2

A nemzetiségi önkormányzat alakuló ülése akkor tekinthető megtartottnak [Njtv. 88. § (2) bekezdés], ha a
tisztségviselők, de legalább az elnök megválasztására sor került.
3
Ha a nemzetiségi választást ki sem lehetett tűzni, vagy elegendő jelölt hiányában meg sem lehetett
tartani, akkor NEM következik időközi választás, a nemzetiségi önkormányzat pedig megszűnik.
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Helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok
feladat

kötelezett

határidő

jogszabály

Nemzetiségi SZMSZ megalkotása

nemzetiségi képviselőtestület

alakuló ülésen

Njtv. 88. §
(1) bek.

Nemzetiségi elnök, elnökhelyettes és
bizottsági tagok megválasztása

nemzetiségi képviselőtestület

alakuló ülésen

Njtv. 88. §
(1) és 105. §
(1) bek.

Tiszteletdíj megállapítása nemzetiségi
képviselőnek, elnöknek, helyettesnek,
bizottsági tagnak (csak lehetőség)

nemzetiségi képviselőtestület

alakuló ülésen

Njtv. 88. §
(1) és 109. §
(1) bek.

Nemzetiségi önkormányzat szervezete
és működése részletes szabályainak
meghatározása

nemzetiségi képviselőtestület

3
hónap
az
alakuló
ülést
követően

Njtv. 113. §
a) pont

Vagyonnyilatkozatok kezelésére két
képviselő kijelölése, ha nincs erre
kijelölt bizottság

nemzetiségi képviselőtestület

nyilatkozatok
határidőben való
átvételéhez
szükséges időben

Njtv. 103. §
(3) bek.

Összeférhetetlenség megszüntetése
(célszerű az alakuló ülésen felhívni rá a
figyelmet)

nemzetiségi elnök és
képviselő

2014. nov. 11-ig

Njtv. 106. §
(4) és (9)
bek.

Köztartozásmentes adózói adatbázisba
való felvétel kérelmezése (célszerű az
alakuló ülésen felhívni rá a figyelmet)

nemzetiségi képviselő

2014. nov. 11-ig

Njtv. 107. §
(3) bek.

Köztartozásmentes adózói adatbázisba
felvétel igazolása a nemzetiségi
képviselő-testület felé

nemzetiségi képviselő

kérelmet követő
hónap
utolsó
napjáig

Njtv. 107. §
(3) bek.

Vagyonnyilatkozat-tétel (célszerű az
alakuló ülésen felhívni rá a figyelmet)

nemzetiségi képviselő
és meghatározott
hozzátartozói

2014. nov. 11-ig

Njtv. 103. §
(1) bek.

Előző vagyonnyilatkozatok visszaadása

vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság

8 nap az új
nyilatkozattól, ill.
a
megbízatás
megszűntétől

78/2012.
(XII. 28.) BM
r.
1.
melléklet
U.5. pont

Nemzetiségi elnöki munkakörátadás

előző és új elnök (elnök
hiányában
2014. nov. 11-ig
elnökhelyettes,
helyettes hiányában
kormányhivatal)

Njtv. 141. §
(1) bek.

Előző nemzetiségi elnök elszámolása az
új elnök, a képviselő-testület vagy a
kormányhivatal felé

előző nemzetiségi
elnök

Njtv. 140. §
(1)–(2) bek.
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Helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok
feladat

kötelezett

határidő

jogszabály

helyi önkormányzat (a
megállapodás
tekintetében a
nemzetiségi is)

2014. nov. 11-ig

Njtv. 80. §
(2) bek.

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-én

Njtv. 138. §
(2) bek.

(törvény erejénél
fogva)

2014. okt. 12-ével

Njtv. 25. §
(2) és (7)
bek.

Korábban megszűnt előző nemzetiségi
önkormányzat jogutódlása

új nemzetiségi
önkormányzat

alakuló üléstől

Njtv. 138. §
(1) bek.

Átalakult nemzetiségi önkormányzattá
nyilvánítás

települési képviselőtestület

alakuló ülésen

Njtv. 71. §
(1)–(2) bek.

Átalakult nemzetiségi önkormányzat
mellett a nemzetiségi képviselő-testület
megbízatásának szünetelése

nemzetiségi
képviselők

települési
képviselő-testület
alakuló ülésétől

Njtv. 72. §
(2) bek.

határidő

jogszabály

Nemzetiségi önkormányzat részére
helyiséghasználat biztosítása és a
nemzetiségi megállapodás megkötése
Megszűnt nemzetiségi önkormányzat
vagyonának az országos nemzetiségi
önkormányzat tulajdonába kerülése
Nemzetiségi köznevelési intézmény
kormányhivatal fenntartásába kerülése
az önkormányzat megszűnése esetén

Társulási feladatok
feladat

kötelezett

Társulási tanácsba delegált tag
kijelölése, ha az előző delegált
megbízatása megszűnt 4

képviselő-testület

–

Mötv. 94. §
(2) bek.

Társulási tanács elnökének
megválasztása, ha az előző elnök
megbízatása megszűnt 5

társulási tanács
(összehívás: alelnök,
akadályoztatása
esetén a korelnök)

–

Mötv. 95. §
(1) bek.

4

A társulási tanácsok tagjainak megbízatása – a korábbi évektől eltérően – nem létesülhet automatikusan
(pl. polgármesterré választással sem), hanem csakis delegálás útján. A korábban delegált tag megbízatása
azonban – törvényi rendelkezés hiányában – NEM szűnik meg az önkormányzati választással, feltéve
persze, hogy a delegálás alapjául esetleg szolgáló jogviszonya fennmaradt, azaz újra polgármesterré vagy
képviselővé választották. (Megjegyzendő, hogy a polgármesterré választás nem önmagában keletkeztet
társulási tanácsi tagságot, hanem csupán a már korábban – képviselő-testület általi delegálással –
keletkezett tagság fennmaradásának feltétele.) Kivételt az jelent, ha a társulási megállapodás vagy a
delegálásról döntő képviselő-testületi határozat kifejezetten korlátozza a tanácsi tagság időtartamát.
Mindezekből következően a társulási tanács önkormányzati választást követő ülése – miután megbízatása
folyamatos – NEM alakuló ülés.
5
A társulási tanács elnökének megbízatása NEM szűnik meg az önkormányzati választással (ahogyan
tagsága sem). Ennek feltétele persze, hogy fennmaradt a tanácsba történt delegálás alapjául esetleg
szolgáló jogviszonya, azaz újra polgármesterré vagy képviselővé választották. Kivételt jelent az elnöki
megbízatás folyamatossága alól (hasonlóan a tagságra vonatkozóakhoz), ha annak időtartamát korlátozza
a társulási megállapodás vagy az elnökválasztásról hozott társulási tanácsi határozat.
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AZ ÖNKORMÁNYZATISÁGGAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI
Készítette: Dr. Csongrádi Helga

I. Helyi önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
A 2014. évi általános önkormányzati választások napján – 2014. október 12-én – számos
változás lép életbe az önkormányzati működést szabályozó alapvető jogszabályok
tekintetében.
1./ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 156. § (3) bekezdése, valamint a 158. §-a értelmében a választások
napján hatályát veszti:
◊ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
◊ a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.)
◊ a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény (Ökjtv.)
A nevezett törvények szabályozták eddig – részben vagy egészben – az alábbi
kérdésköröket:
◊ a települési képviselő jogállása
◊ a képviselői juttatások rendszere
◊ a polgármesteri tisztséggel kapcsolatos kérdések, különös tekintettel az
összeférhetetlenségi szabályokra
◊ az alpolgármester megválasztása
◊ a megyei önkormányzat szervezetére vonatkozó egyes kérdések
A változás egyben azt jelenti, hogy hatályát veszti a Pttv. 17. § (1) bekezdésében található
rendeletalkotási felhatalmazás a képviselői tiszteletdíjak mértékének és a természetbeni
juttatások szabályainak megállapítását illetően. (Az új felhatalmazást az Mötv. fogja
tartalmazni.)
2./ Véget ér az Mötv. hatályba léptetési folyamata, 2014. október 12. napjától már az Mötv.
valamennyi rendelkezése hatályos lesz, ezáltal az önkormányzatiság alapkérdéseit – az
Alaptörvény mellett – teljes egészében ez a törvény fogja meghatározni.
A jövőben tehát az Mötv. az eddigi szabályok mellett tartalmazza
◊ a helyi önkormányzati képviselői megbízatás keletkezésére és megszűnésére (2831. §)
◊ a képviselők jogaira és kötelezettségeire (32-34. §)
◊ a képviselői tiszteletdíjak és egyéb juttatások megállapítására (35. §)
◊ a képviselői összeférhetetlenségre és az összeférhetetlenségi eljárásra (36-37. §)
◊ a képviselői méltatlanságra (38. §)
◊ a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra (39. §)
◊ a bizottságok nem képviselő tagjainak jogállására (40. §)
◊ a polgármesteri tisztség betöltésének módjára (64. §)
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◊ a polgármesteri tisztség megszűnésére, a polgármester elleni keresetindításra (6970/A. §)
◊ a polgármester, megyei közgyűlés elnöke díjazására, költségtérítésére (71. § (2)-(6)
bekezdések)
◊ a polgármesteri összeférhetetlenségre (72-73. §)
◊ az alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke jogállására, díjazására (74-78. §, 80. §)
vonatkozó szabályozást.
3./ Szintén 2014. október 12. napján lép hatályba az Mötv. 143. § (4) bekezdésének f)
pontja:
„(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza
meg:
(…)
f) az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak
járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást;”
Az említett szabályozás pótolja a Pttv. 17. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazást, azaz
nem lesz szükség a képviselői juttatásokra vonatkozó helyi rendeletek hatályon kívül
helyezésére.
II. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
Az Ötv. hatályvesztésével összefüggésben érdemes szót ejteni arról, hogy 2014. január
18. napjával hatályát vesztette az Ötv. IV. fejezete, amely a helyi népszavazás, és a helyi
népi kezdeményezés szabályait határozta meg, egyúttal felhatalmazta a képviselőtestületeket e tárgyban helyi önkormányzati rendelet megalkotására.
A nevezett tárgykörben a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazást jelenleg nem az Mötv., hanem a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény tartalmazza az alábbiak szerint:
„92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”
Az említett szabályozás pótolja a korábban az Ötv.-ben szereplő felhatalmazást, azaz nem
lesz szükség az e tárgyban megalkotott helyi rendeleti szabályok hatályon kívül
helyezésére, indokolt azonban a rendelkezések felülvizsgálata az új törvényi előírások
tükrében.
III. Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
1./ A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
lépcsőzetes hatályba léptetésének következő (egyben végső) állomása a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján, 2014. július 29-én
következett be, e naptól már az Njtv. valamennyi rendelkezése hatályos. (Ennek ellenére
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egyes rendelkezéseket csak a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások
napjától, illetőleg első alkalommal a választásokon kell alkalmazni.)
A nemzetiségi jogok és kötelezettségek tekintetében a törvény kiegészült a nemzetiséghez
tartozás, továbbá a nemzetiségi szervezet fogalmával. A nemzetiségek alapvető jogai
körében hatályba léptek azok a rendelkezések, amelyek a népszámlálási eredményekhez
kötődően (a nemzetiségi lakosság arányához viszonyítottan) biztosítanak egyes,
nemzetiségeket megillető jogosultságokat.
A nemzetiségi képviselő-testületek működésével kapcsolatban kiegészült a zárt ülésen
tárgyalandó ügykörök felsorolása: a továbbiakban a méltatlansági ügyeket kötelezően zárt
ülésen kell tárgyalni.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjaival kapcsolatban az Njtv.
újonnan szabályozza
◊ a képviselők eskütételére (fogadalomtételére), az eskü szövegére (100. §, 155. §)
◊ a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre (103. §)
◊ a nemzetiségi önkormányzat által létrehozható bizottságokra (104. §)
◊ a képviselő-testület tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes) megválasztására (105.
§ (1) bekezdés)
◊ a képviselő-testületi tagok és a tisztségviselők díjazására, juttatására (109. § (2)-(9)
bekezdés, 110-111. §)
◊ a megszűnt nemzetiségi önkormányzat vagyonának sorsára (138. § (2) bekezdés)
vonatkozó előírásokat.
2./ Az Njtv. egyes rendelkezései már korábban hatályba léptek, de alkalmazni őket csak a
2014. október 12-én megtartandó választásokon, valamint az ott létrejövő nemzetiségi
önkormányzatok tekintetében kell (50-55. §, 56. § (2)-(3) bekezdése, 57-72. §).
Ezek a szabályok elsősorban a nemzetiségi önkormányzati választások megtartásával
állnak kapcsolatban, így meghatározzák a választások eredményeként létrejövő képviselőtestületek létszámát, a választási eljárás egyes momentumait, lehetőséget biztosítanak
továbbá az átalakult nemzetiségi önkormányzat létrehozására. Alkalmazhatóvá válnak az
időközi választás szabályai is.
3./ 2014. október 12-től változnak a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi
tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok. A jövőben a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselői, elnökhelyettesi, elnöki megbízatással nem lesz összeférhetetlen
egy területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi, közgyűlési elnöki
(elnökhelyettesi, képviselői) megbízatás. (Továbbra is összeférhetetlen tehát a más települési
nemzetiségi önkormányzatnál betöltött elnöki tisztség.)
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JEGYZŐ VÁLTOZÁSOK
Baks Község Önkormányzata: Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka a kinevezett jegyző 2014.
július 1. napjától
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal: 2014. szeptember 1. napjától
Csanádpalota és Nagylak tekintetében a jegyzői feladatokat Dr. Barna Angéla látja el.

13

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság tájékoztatói
AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓI
1, Rókák veszettség elleni immunizálása
A rókák veszettség elleni orális immunizálásának programja az EU-val társfinanszírozásban
2014 őszén tovább folytatódik. Csongrád megye területén október 4. és 9. között történik a
csalétek vakcinák repülőgépes kiszórása. Október 4-től két hetes ebzárlat és legeltetési
tilalom kerül elrendelésre az érintett területeken. A már több éve folyamatosan végzett
immunizálási program ellenére 2013-ban az ország több megyéjében – Bács-kiskun, Pest
került megállapításra veszettség haszonállatokban (szarvasmarha), kutyákban és
macskában és rendellenesen viselkedő rókákban. Ezért nagyon fontos, hogy a kedvtelésből
tartott kutyák, és a fertőzött területeken egyéb húsevők is rendelkezzenek oltási könyvvel,
és megfelelően oltottak legyenek. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
(mikrocsippel) megjelölt eb oltható. Az állat gazdája köteles minden három hónaposnál
idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon
belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.
2, Nyúlós költésrothadás járvány
Felhívjuk és egyben figyelmezetjük a méhészeket, hogy a korábbi évekhez képest
jelentősen megszaporodott és járványszerűen terjed a méhcsaládok között a méhek
költésének (fiasításának) leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése, a nyúlós
költésrothadás (Paenibacillus larvae). A fertőzésre a legfiatalabb, kevesebb, mint 24 órás
lárvák a legérzékenyebbek. A fertőzött lárvák színe megsötétedik, majd elpusztulnak. Ezek
egyenként akár százmillió baktériumspórát is tartalmazhatnak.
Fokozott figyelmet kell fordítani a méhcsaládok (méhek gyengesége és a kaptár
bűzössége, „enyvszag”) és a fiasítások (behorpadt, először barna, majd fekete méhsejtek)
átvizsgálására, folyamatos ellenőrzésére. Különösen a kiváló és felkapott méhlegelők
környékén, ahol egy időben több méhész is letelepedik. Ez együtt jár az egyes méhek
kaptártévesztésének megnövekedésével, ami legfőbb melegágya a fertőzés tovább
vitelének.
A megyei méh egészségügyi felelősök rendszeresen látogatják a területükön ismert
méhészeket. Munkájuk segítség, amit érdemes kihasználni és elősegíteni. Csak közös
munkával csökkenthetjük a nyúlós költésrothadás terjedését és gazdasági kártételét, ami
egy-egy nagyobb méhészetben akár több milliós nagyságrendű is lehet. Nem is említve a
több éves szakmai munka hiába valóságát.
A betegség megfékezésének legbiztosabb módszere a települési, azon belül a helyi zárlat
és a fertőzött családok kiirtása. A spórák rendkívüli ellenálló képessége miatt a leölt
méheket és az anyát a ragályfogó tárgyakkal (fiasításos és mézes lép, virágpor, anyarács,
rostaszövet, keretfedő, bőrlemez, szalmapárna, valamint a kaptáron kívül tárolt lépek és
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keretek) együtt 12 órán belül el kell égetni. A maradványokat el kell ásni úgy, hogy azokat
legalább 50 cm vastag földréteg fedje. A leölés és az elégetés közötti időszakban a
méhkaptárakat el kell zárni, vagy le kell takarni úgy, hogy méhek ne férjenek hozzá. Az
égetésnél és az elföldelésnél a környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat be kell
tartani. A megsemmisített tárgyakért állami kártalanítás jár.
A méhésznek a saját, a kollégák és a szakágazat érdekében be kell tartania a vonatkozó
állategészségügyi, adminisztratív előírásokat, különös tekintettel a vándoroltatás során az
illetékes hatóságnál történő bejelentkezési kötelezettségre.
Bátran keressék fel, hívják fel az állategészségügyi igazgatóságot, a járási hivatalokat és a
méh egészségügyi felelősöket, ha gondjuk, problémájuk akad, vagy segítségre van
szükségük.
3.Tájékoztató a Csongrád megyében zajló PRRS mentesítés állásáról
Korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy Magyarországon megkezdődött egy, a
sertéseket érintő megbetegedés mentesítési programja. Ennek kezdetét az idei év elején
megjelenő 3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről jelentette. A
program célja a sertésstratégia részeként, hogy versenyképesebb sertéspiacot teremtsen a
magyar gazdák számára országon belül és határokon túl. Csongrád megye jelenleg nem
tartozik a mentesítés alá vont megyék körébe a nagylétszámú telepek vonatkozásában,
azonban a kislétszámú (úgynevezett háztáji) állományok mentesítését országszerte meg
kellett kezdeni. Tavasszal az állatorvosok elvégezték a mintavételeket valamennyi
sertéstartó udvarban. Az eddigi eredmények alapján összesen 6 település 9 állományában
találtak fertőzött állatokat. Az érintett települések: Apátfalva, Csanádpalota, Szatymaz,
Szeged, Csongrád-Bokros, Csanytelek. A fertőzöttség felszámolása minden állományban
kezdetét vette és legkésőbb az év végéig mentesülhetnek a kislétszámú állományok a
betegségtől. A mentesítés során kérjük az állattartók szíves együttműködését a szükséges
feladatok zökkenőmentes végrehajtásához. Amennyiben a mentesítéssel, vagy bármely
állategészségügyi témával kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon bizalommal az
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, illetve a közelében található
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal munkatársaihoz.
4. A felelős állattartók szerepe a járványok megelőzésében
Napjainkban egyre több sajtóanyagban jelennek meg hírek Európában kitört
állatjárványokról. Jelenleg két fertőző megbetegedés is közeledik Magyarország felé. Az
egyik a sertéseket érintő afrikai sertéspestis, mely néhány év alatt Oroszország irányából
terjedt át Ukrajnán keresztül Lengyelországba, valamint a Balti államokba. A fertőzést
vaddisznók hurcolták be az érintett országokba.
A másik, a néhány hónap alatt Görögország felől érkező kérődzőket (szarvasmarha, juh,
kecske) megbetegítő kéknyelv betegség, mely egyre nagyobb teret nyert magának. A
járvány terjedésében jelentős szerepet játszanak a szúnyogok, mint a kórokozó átvivői.
Mára már Bulgária teljes területe fertőzöttnek tekinthető és a betegség elérte Románia
Kárpátokon kívüli, valamint Szerbia keleti részét is.
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Az említett megbetegedések felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ebben
jelentős szerepe van az állategészségügyi szolgálatnak - különösen a határokon szolgálatot
teljesítő állatorvosoknak - az állományokat ellátó állatorvosoknak, valamint az
állattartóknak. Fontos az alapvető járványvédelmi szabályok betartása, többek között az
állományok elkülönített tartása/legeltetése, megfelelő takarítás, rovar-rágcsáló védelem, az
állatok egészségvédelmét célzó kezelések elvégzése (pl.: parazitaellenes kezelések),
valamint a jogszabályokba foglalt éves ellenőrző vizsgálatok elvégzése. A legtöbb állatfaj
esetében megtalálhatók azok a jogszabályok, melyek előírják, hogy milyen időközönként
és milyen betegségre kell levizsgálni az adott korú állatokat. Ezen vizsgálatok elvégzése
szükséges ahhoz, hogy az állományok fenntartsák mentességüket, mely alapja az állatok,
illetve termékeik forgalmi képességének és a támogatások igénybevételének is
előfeltételei. Ezen kívül egy stabilabb állategészségügyi státusz országos szintű
megteremtéséhez is hozzájárul, ami további piacokat teremthet a tartók számára. Itt
említem meg, hogy Magyarország idén elnyerte az Európai Uniótól a
gümőkórmentességet.
A megelőzést hivatottak szolgálni az állatforgalmazáshoz kapcsolódó szabályok is. Állatok
adásvételét megelőzően mindig kérjünk tájékoztatást állatorvosunktól, hogy milyen irányú
vizsgálatokat kell elvégezni. Nagyon fontos, hogy állatokat forgalmazni minden esetben a
megfelelő dokumentációk birtokában és a szükséges jelöléssel ellátva (pl.: fülszám)
lehetséges. Az ennek hiányában forgalmazott állatok eredete megkérdőjelezhetővé válik,
ami akár az állat kiirtásával és súlyos mérvű bírság kiszabásával járhat. Kérjük az
állattartókat minden esetben működjenek együtt állatorvosukkal, illetve az
állategészségügyi szolgálat munkatársaival.
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Munkaügyi Központ tájékoztatói
MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP (CSONGRÁD MEGYE – 2014. JÚLIUS)
Készítette: Fejes Ágnes

Főbb megyei adatok

Fontosabb adatok térségenként
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2014 júliusában, Csongrád megyében tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők
száma
Csongrád megyében, 2014. július végére a nyilvántartott álláskeresők száma tovább
csökkent, 14 317 fő lett, amely 1 111 fővel, 7%-kal volt kevesebb, mint az előző hó végi
záró létszám.
Egy hónap alatt Szegeden 324 fővel
(5%-kal), Makón 225 fővel (9%-kal),
Hódmezővásárhelyen 208 fővel (10%kal), Szentesen 172 fővel (14%-kal)
csökkent a regisztrációban lévők száma.
Csongrádon
86
fővel
(9%-kal),
Mórahalmon
72
fővel
(6%-kal),
Kisteleken 24 fővel (3%-kal) lett
kevesebb az álláskeresők létszáma.
A 2013. július végi adatokkal
összevetve a tényadatokat, megyei
szinten egy év távlatában mintegy
ötezer (4 981) fős - 26 százalékos létszámcsökkenés
következett
be.
Szegeden 23%-kal, 1 882 fővel lett
alacsonyabb a nyilvántartásban lévők
száma. Szentesen 40%-kal (750 fővel),
Hódmezővásárhelyen 33%-kal (904 fővel), Makón 28%-kal (836 fővel) mérséklődött egy év
alatt az álláskeresők száma. Mórahalmon és Kisteleken 17-17%-kal (257, illetve 187 fővel),
Csongrádon 16%-kal (165 fővel) szerepelnek kevesebben a regisztrációban, mint egy évvel
korábban.
Álláskeresők relatív szintje
A megyében nyilvántartott álláskeresők
relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség
százalékában mért aránya) 2014. július
végére 7,7%-ra csökkent, mely az egy
hónappal korábbi szintnél 0,6%-ponttal, az
egy
évvel
korábbinál
2,9%-ponttal
alacsonyabb.
A mutató értéke a tárgyhónap végén a
megye térségei közül Szentesen volt a
legalacsonyabb (6,1%), de Szegeden is 6,6%,
Hódmezővásárhelyen 7,6% szintű a ráta.
Ebben a hónapban 11,8%-kal Kistelek
térségében volt legmagasabb a mutató
mértéke. A járások közül egy év alatt
Szentesen 4,4%-pontos, Makón 4,2 %pontos
Mórahalmon
4,1%-pontos
mérséklődés következett be.
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Pályakezdők, tartósan álláskeresők, iskolai végzettség
A tárgyhónap végén nyilvántartásban szereplő 1 996 fő pályakezdő a regisztráltak 13,9%át képviseli. A fiatalok száma 56 fővel, 3 százalékkal magasabb az előző havinál, 26%-kal,
mintegy hétszáz fővel azonban elmarad a 2013. július végi pályakezdő zárólétszámtól.
Álláskeresőink 57,2%-a (8 183 fő) kevesebb, mint fél éve; 17,2%-a 6 hónapnál régebben, de
12 hónapnál rövidebb ideje; 25,6%-a (3 673 fő) egy éve, vagy annál hosszabb ideje
szerepel folyamatosan a nyilvántartásokban, tehát tartósan regisztrált álláskereső. E réteg
aránya a térségekben 22 és 33% között mozog, Szegeden a legalacsonyabb, Kisteleken a
legmagasabb a részarányuk. A tartósan munka nélkül lévők száma egy hónap alatt 172
fővel esett vissza, egy év alatt azonban jelentősen, 2 401 fővel, 40%-kal csökkent.
Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb mértékben
változott. 2014. július
végén
a
megyében
nyilvántartott
álláskeresők 30%-a, 4 351
fő legfeljebb általános
iskolát végzett, 27%-uk
szakmunkás,
illetve
szakiskolai végzettségű.
Az álláskeresők 20%-a (2
802
fő)
szakközépiskolában,
3,5%-a
technikumban
fejezte be tanulmányait.
A
gimnáziumi
érettségivel rendelkezők
aránya 11% (1 560 fő).
Diplomával az álláskeresők 9%-a rendelkezett, számuk 1 255 fő volt. A legfeljebb általános
iskolát végzettek száma egy hónap alatt 621 fővel, a szakmunkásoké 343 fővel, az
érettségizetteké 189 fővel esett vissza. A diplomások száma 42 fővel lett több egy hónap
alatt.
Álláshelyek
2014. július hónapban a megye kirendeltségein bejelentett új álláshelyek száma 4 334 db
volt. A hónap elején meglévő 2 214 álláshellyel együtt 6 548 álláshelyet tudtunk a hónap
során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek. A rendelkezésre álló állásbejelentések 76%-a
támogatott foglalkoztatásra vonatkozó igény volt. Az állások 85%-ának betöltéséhez
legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt. A júliusban érvényes munkaerőigények 60%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás keretében), 14% az ipar, 5% a
kereskedelem területéről származott.
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HAMAROSAN INDULNAK A PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK
Ahogy 2001 óta minden évben, idén ősszel is megrendezésre kerülnek a pályaválasztási
kiállítások országszerte. A rendezvények keretében a fiatalok megismerhetik az egyes
szakmák jellemzőit, elvárásait, lakóhelyük munkaerő-piaci sajátosságait, a közép- és
felsőfokú oktatási intézményeket, valamint az iskolarendszeren kívüli képzési
lehetőségeket.
A tervek szerint az idei kiállításokat jellemzően szeptember közepe és november vége
között rendezik meg a munkaügyi szervezet szakemberei, szakmabemutató, fórum,
szakmaismereti verseny, üzemlátogatás vagy éppen roadshow formájában.
A pályaválasztási rendezvénysorozat a munkaügyi szervezet egyik legnépszerűbb
szolgáltatása: tavaly csaknem félszáz helyszínen több mint 125 ezer látogató vett részt,
több mint ezer középiskola és mintegy félezer munkáltató képviseltette magát. A korábbi
tendenciákhoz hasonlóan a látogatók túlnyomó többsége tavaly is az (80 097 fő) általános
iskolások, kisebb része (16 221 fő) pedig a középiskolások közül került ki.
Szegeden a rendezvénysorozat két helyszínen valósul meg 2014. november 13. és 15.
között:
◊ 2014. november 13-14.: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont
◊ 2014. november 15.: Szent-Györgyi Albert Agóra - Családi Pályaválasztási Nap
Csongrád megyében az idei évben megrendezésre kerülő Pályaválasztási Napok
rendezvénysorozatát egy felmérés előzte meg május hónapban. A felmérés eredménye
alapján állítottuk össze programjainkat, amelynek megvalósításához elengedhetetlen,
hogy együttműködjünk azokkal a szervezetekkel, akik szintén fontos szerepet vállalnak a
pályaválasztás előtt álló fiatalok segítésében. Ezen programok a következők:
◊ A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával - a tavalyi évhez
hasonlóan - idén is közel 800 fő pályaválasztás előtt álló diáknak szervezünk
üzemlátogatásokat, nagy hangsúlyt fektetve a hiányszakmák bemutatására.
◊ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskolák mozgósításában és a
rendezvényen megvalósuló szakmabemutatók szervezésében lesz a segítségünkre.
◊ A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai az önismereti kérdőívek kitöltetésében és
kiértékelésében segítik a Munkaügyi Központ tanácsadóinak munkáját.
◊ Ebben az évben a pedagógusok mellett azoknak a szülőknek is szeretnénk
segítséget nyújtani, akiknek gyermekük a pályaválasztás döntése előtt áll. „Segítség
pályát választ a gyermekem” egy interaktív foglalkozás, ahol szülő – gyermek párok
dolgoznak együtt.
◊ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai bemutató tanítást tartanak
„Adótudatosságra nevelés a középiskolában” címmel.
◊ Még néhány érdekes program:
◊ Kis-tudós sarok (Interaktív, színes fizikai-kémiai bemutató természettudományos
tantárgyak, szakok népszerűsítése)
◊ „Árnyék program” (Tanulók követik és megismerik egy szakma képviselőjének egy
napját)
◊ Nyelvi szintfelmérés
◊ Rajz- és filmpályázat eredményhirdetése, a nyertes alkotások bemutatása.
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A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL DUÁLIS SZAKKÉPZÉST NÉPSZERŰSÍTŐ HONLAPJA
A www.dualis.hu címen elérhető felület három célcsoportot céloz meg: diákok, szülők és
munkáltatók. Utóbbiak részére elsősorban a tanulószerződéssel kapcsolatos részletes
tudnivalók érhetők el, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy miért is éri meg mindez a
cégeknek. Mivel a tanulószerződés a duális szakképzési rendszer egyik alapja, az erre
vonatkozó információk a diákok, illetve a szülők szemszögéből is megismerhetők a
honlapról. A portál másik fontos építőeleme a szakmabemutató blokk, amelyen belül 27
kiemelt szakképesítés ismerhető meg fiatalos, videóval illusztrált formában.
Mindhárom célcsoport szempontjából fontos lehet a gyakran ismételt kérdések aloldala,
amelyen a tanulói juttatásokkal, a vonatkozó törvényi háttérrel, a szintvizsgával, a
szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatos tudnivalók érhetők el egy helyen,
átlátható formában összegyűjtve.
A www.duális.hu a munkaügyi szervezet által üzemeltetett honlapcsalád legújabb eleme,
hatékonyan egészíti ki akár a Virtuális Munkaerőpiac Portálon (vmp.munka.hu), akár a
Nemzeti Pályaorientációs Portálon (eletpalya.munka.hu), illetve a Szak-és Felnőttképzési
Igazgatóság központi weboldalán (www.nive.hu) elérhető tartalmakat és funkciókat.
Mindezeken felül a témában hasznos információkat tartalmaznak a Szak- és Felnőttképzés,
a Szakképzési Szemle, a Szakképzés Magyarországon, valamint az Életpálya-tanácsadás
című rendszeres kiadványok is, amelyek a fenti honlapokon elektronikus formában
megtalálhatóak.
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