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SZEMÉLYI RÉSZ
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke
pályázatot hirdet
1. a Fıvárosi Bíróság elnöki állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 10 év bírói gyakorlata, vagy legalább 10
év, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen
belül legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet, amelyben a bíróság mőködésével
kapcsolatos hosszú távú terveit és azok megvalósításának
ütemezésérıl szóló elképzeléseit ismerteti.
A pályázó a pályamő elkészítése érdekében – az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Koordinációs és
Szervezési Fıosztálya útján – az alábbi dokumentumokat és
iratokat ismerheti meg:
- a megyei bíróság szervezeti és mőködési szabályzatát,
- a megyei bíróság éves munkatervét és annak mellékleteit,
- a mőködési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a megyei bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a megyei és az országos engedélyezett tényleges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a megyei bíróság elnökének összbírói értekezletre készített tájékoztatóját,
- a bírósági épületek felújításáról és beruházásairól szóló
tájékoztatót.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.

2. a Veszprém Megyei Bíróság elnökhelyettesi állásának betöltésére.
Az állásra az a határozatlan idıre kinevezett bíró pályázhat, akinek legalább 8 éves bírói gyakorlata vagy legalább 8
éves, jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött (ezen
belül legalább 5 év bírói) gyakorlata van.
A jelentkezı a pályázathoz csatoljon szakmai önéletrajzot,
valamint pályamővet, amelyben a bíróság mőködésével
kapcsolatos hosszú távú terveit és azok megvalósításának
ütemezésérıl szóló elképzeléseit ismerteti.
A pályázó a pályamő elkészítése érdekében – az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Koordinációs és
Szervezési Fıosztálya útján – az alábbi dokumentumokat és
iratokat ismerheti meg:
- a megyei bíróság szervezeti és mőködési szabályzatát,
- a megyei bíróság éves munkatervét és annak mellékleteit,
- a mőködési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámokat,
- a megyei bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatokat,
- a megyei és az országos engedélyezett tényleges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámadatokat,
- a megyei bíróság elnökének összbírói értekezletre készített tájékoztatóját,
- a bírósági épületek felújításáról és beruházásairól szóló
tájékoztatót.
Az illetmény az 1997. évi LXVII. törvény szerint kerül
megállapításra.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. május 20. napja 14.00 óra.
A pályázatokat az OIT Hivatala Bírósági Igazgatási Fıosztályának Humánpolitikai Osztályához (1055 Budapest,
Szalay u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2011. május 20. napja 14.00 óra.
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