
JOGSZABÁLY

2010. évi LXIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

módosításáról*

1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Köot.) 88. § (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét,
illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egész-
ben – akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét ak-
kor szervezheti át, ha az adott tevékenységrõl, szolgálta-
tásról továbbra is megfelelõ színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanuló-

nak, szülõnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldönté-
séhez be kell szerezni a fõvárosi, megyei önkormányzat
– fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A helyi ön-
kormányzat közoktatási szakértõ véleményét köteles be-
szerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából.
A közoktatási szakértõnek abban a kérdésben kell állást
foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott te-
vékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak
szerint történõ további ellátását. A szakértõ véleményét
a fõvárosi, megyei önkormányzat részére – a szakvéle-
mény megkérésével egyidejûleg – meg kell küldeni.
A független közoktatási szakértõ személyére – a helyi ön-
kormányzat megkeresésére – a közoktatási feladatkörében
eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.”

2. §

(1) A Köot. 102. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki, s a jelenlegi (4)–(5) bekezdés számozása
(5)–(6) bekezdésre változik:
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„(4) Ha a fenntartó három vagy annál több közoktatási
intézményt tart fenn, a (3) bekezdés szerinti véleményezte-
tési kötelezettségének – a nevelési-oktatási intézmény át-
alakítása, megszüntetése, vezetõjének megbízása és meg-
bízásának visszavonása kivételével – eleget tehet úgy is,
hogy a tervezett intézkedésrõl szóló tájékoztatót az érintett
közoktatási intézmény vezetõjének küldi meg azzal, hogy
a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja
fel a (3) bekezdésben meghatározottak figyelmét arra,
hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos vé-
leményüket a (3) bekezdésben meghatározott határidõ biz-
tosítása mellett a közoktatási intézmény vezetõjének küld-
hetik meg. A közoktatási intézmény vezetõje a véleménye-
ket a véleményezési határidõ lejártát követõ öt munkana-
pon belül megküldi a fenntartónak.”

(2) A Köot. 102. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(11) A fenntartó legkésõbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának
átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
mûvészetoktatási intézményben a tanszak indításával és
megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jo-
gának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi
társulás között kerül sor, melynek az önkormányzat tagja,
akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának határideje
július utolsó munkanapja”

3. §

A Köot. 121. § 15. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„121. § 15. intézményátszervezés: minden olyan fenn-
tartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. §
(5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosu-
lásával jár, kivéve az olyan vagyont érintõ döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;”

4. §

Hatályát veszti a Köot. 102. § (3) bekezdésében a „költ-
ségvetésének meghatározásával és módosításával,” szö-
vegrész.

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

UTASÍTÁS

A nemzeti erõforrás miniszter 1/2010. (VI. 24.)
NEFMI utasítása

a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban, valamint a
nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá tartozó

államigazgatási szerveknél adható 2010. évi
cafeteriajuttatásokról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49/F. §-ában (a továbbiakban: Ktv.), valamint a
köztisztviselõk cafeteriajuttatásának részletes szabályairól
szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a további-
akban: Korm. rendelet) foglaltak végrehajtására a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumnál, az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálatnál, az Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatalnál, a Balassi Intézetnél, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnál, az Oktatási Hivatalnál, a Fog-
lalkoztatási és Szociális Hivatalnál, az Egyenlõ Bánásmód
Hatóságnál, valamint az Országos Rehabilitációs és Szoci-
ális Szakértõi Intézetnél adható 2010. évi cafeteriajuttatá-
sokról a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya – az ösztöndíjas foglalkoztatási jog-
viszony keretében az ösztöndíjas foglalkoztatottak
kivételével – kiterjed:

a) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium állami szolgálati
jogviszonyban álló vezetõire (a továbbiakban: állami ve-
zetõk),

b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat, az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal, a Balassi Intézet, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, az Oktatási Hivatal, a Foglalkoz-
tatási és Szociális Hivatal, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság,
valamint az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakér-
tõi Intézet közszolgálati jogviszonyban álló köztisztvise-
lõire, ügykezelõire, a prémiumévek programban résztve-
võkre és a különleges foglalkoztatási állományba helye-
zettekre (a továbbiakban együtt: köztisztviselõk),

c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a
b) pont szerinti szerveknél munkaviszonyban álló foglal-
koztatottakra (a továbbiakban: munkavállaló),

az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: jogosult.

2. §

(1) Az állami vezetõket, a köztisztviselõket – a prémi-
umévek programban részt vevõk és a különleges foglal-
koztatási állományba helyezettek kivételével – és a mun-
kavállalókat megilletõ cafeteriajuttatások éves keretössze-
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gét (a továbbiakban: éves keretösszeg) a következõk sze-
rint határozom meg:

a) a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban br. 580 000
Ft/fõ (azaz bruttó 48 333 Ft/fõ/hó),

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
latnál

ba) 2010. január és február hónapra bruttó 579 000 Ft/fõ
idõarányos része (azaz bruttó 48 250 Ft/fõ/hó),

bb) 2010. március–december hónapokra bruttó 378 600
Ft/fõ idõarányos része (azaz bruttó 31 550 Ft/fõ/hó),

c) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi-
vatalnál br. 579 000 Ft/fõ (azaz br. 48 250 Ft/fõ/hó),

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál br.
250 000 Ft/fõ (azaz br. 20 833 Ft/fõ/hó),

e) a Balassi Intézetnél, a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatalnál, az Oktatási Hivatalnál a jogosult 2010. évre szóló
cafeteriajuttatási keretösszegét a hivatali szervezet vezetõ-
je – az intézmény éves költségvetési lehetõségeit is figye-
lembe véve – minimum 250 000 Ft/fõ és maximum
800 000 Ft/fõ összeghatár között, a közszolgálati szabály-
zatban állapítja meg;

f) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál br. 193 250
Ft/fõ,

g) az Egyenlõ Bánásmód Hatóságnál br. 400 000 Ft/fõ,
h) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi In-

tézetnél br. 430 000 Ft/fõ.
(2) A prémiumévek programban résztvevõket és a kü-

lönleges foglalkoztatási állományba helyezetteket az éves
keretösszeg 30%-a illeti meg.

3. §

Az éves keretösszeg az állami vezetõk, köztisztviselõk,
munkavállalók választása szerint a Korm. rendelet 6. § (1)
és (2) bekezdéseiben megállapított választható cafeteria-
juttatások teljes körének igénybevételére használható fel.

4. §

A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az egyes
cafeteriajuttatásokhoz kapcsolódó közterhek az állami ve-
zetõk, köztisztviselõk, munkavállalók 2. § szerinti éves
keretösszegébe beleszámítanak.

5. §

A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a tárgyév-
ben igénybe nem vett keretösszeg a következõ évre nem
vihetõ át. Az állami vezetõ, a köztisztviselõ, a munkaválla-
ló a tárgyévben igénybe nem vett, a keretösszegbõl ezer
forintot meghaladó összeg felhasználásáról a tárgyév no-
vember 30-ig írásban nyilatkozik. Az ezer forintot meg
nem haladó összeg nem vehetõ igénybe.

6. §

A jogosult cafeteriajuttatások választására vonatkozó
éves nyilatkozatát legfeljebb egy alkalommal, 2010. szep-
tember 30. napjáig módosíthatja.

7. §

(1) A cafeteriajuttatások igénybevételére vonatkozó to-
vábbi részletszabályokat (közszolgálati) szabályzatban a
hivatali szervezet vezetõje határozza meg.

(2) A Nemzeti Erõforrás Minisztériumban adható cafe-
teriajuttatásokra vonatkozó részletszabályokat a cafeteria-
szabályzatban határozom meg, amelyet az érintettek köz-
vetlenül kapnak meg.

8. §

(1) Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben való közzété-
tele napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) az Egészségügyi Minisztériumban, valamint az

egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazga-
tási szerveknél adható 2010. évi cafeteriajuttatásokról szó-
ló 1/2010. (I. 8.) EüM utasítás,

b) a tárcához tartozó foglalkoztatottak cafeteriajuttatásá-
nak végrehajtásáról szóló 7/2009. (XII. 29.) OKM utasítás,

c) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatali szer-
vezete cafeteriaszabályzatának kiadásáról szóló 3/2010.
(I. 15.) SZMM utasítás,

d) a szociális és munkaügyi miniszter vezetése és irányí-
tása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megilletõ
cafeteriajuttatás 2010. évre vonatkozó összegérõl szóló
5/2010. (II. 5.) SZMM utasítás 2. §-ának a), j) és l) pontja.

(3) A szociális és munkaügyi miniszter vezetése és irá-
nyítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megille-
tõ cafeteriajuttatás 2010. évre vonatkozó összegérõl szóló
5/2010. (II. 5.) SZMM utasítás 1. §-ában a „2–4. címekhez
tartozó 9 önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint a 7., a
11. és a 14. címekhez tartozó 3 önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó” szövegrész helyébe a „3–4. címekhez tartozó
8 önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint a 7. címhez
tartozó önállóan mûködõ és gazdálkodó” szöveg lép.

(4) A (2) bekezdésben foglalt utasítások, valamint az Ön-
kormányzati Minisztérium hivatali szervezete cafeteriasza-
bályzatának kiadásáról szóló 15/2009. (XII. 29.) ÖM utasí-
tás alapján cafeterianyilatkozatot tett jogosult – 2010. de-
cember 31-éig, illetõleg a jogosultságot megalapozó jogvi-
szonya fennállásáig, idõarányosan – a megtett nyilatkozata
alapján, a nyilatkozata megtételekor hatályos, reá irányadó
keretösszeg erejéig, a nyilatkozat alapját képezõ miniszteri
utasításban foglaltak szerint jogosult cafeteriajuttatásra.

(5) Ez az utasítás 2011. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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KÖZLEMÉNYEK

Bolyai matematika csapatverseny

A verseny meghirdetõje: Veres Péter Gimnázium

A verseny célja:
Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg feladatokat. Lehetõ-
séget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett, készségei-
ket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt, és összemérhessék tudásukat.

A verseny kategóriái:
3–8. évfolyamban évfolyamonként,
7–8. évfolyamban az általános iskolába és gimnáziumba járók külön kategóriában versenyeznek .

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Csapatnévvel, 4 fõs azonos iskolába és évfolyamra járó 3–8. osztályos csapatok (részletesebben a verseny www.bolyai-
verseny.hu honlapján)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Évfolyamonként, a megelõzõ tanév Nat szerinti matematika tananyaga

A nevezés módja, határideje: a www.bolyaiverseny.hu honlapon, 2010. szeptember 18.

Fordulók:
1. forduló: 2010. október 15. 14.30 Megyei/körzeti írásbeli, több helyszínen
2. forduló: 2010. november 27. 11.00 Országos döntõ írásbeli, Budapest: Veres Péter Gimnázium, Bárczi Géza Ált.
Iskola
3. forduló: 2010. november 27. 13.30 Országos döntõ szóbeli, Budapest: Veres Péter Gimnázium

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Megyénként/körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként minden körzet elsõ helyezettje, valamint az országos
összesített lista kategóriánkénti további néhány csapata jut a 2. fordulóba. A 2. fordulóból az évfolyamonként és kategó-
riánként elsõ 6 helyen végzett csapatok jutnak a 3. fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
A www.bolyaiverseny.hu honlapon, az 1. fordulóban legkésõbb a versenyfordulót követõ 5. napon, a 2. és 3. fordulóban
aznap a versenyhelyszínen.

Díjazás:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként az 1. forduló minden továbbjutó csapata és felkészítõ tanára, valamint
indulólétszámtól függõen további eredményes csapatok és felkészítõik is jutalomban részesülnek; a 3. fordulóban részt
vevõ összes csapatot és felkészítõ tanárát díjazzák, és kiosztásra kerül megyénként/körzetenként és országosan 1-1 taná-
ri fõdíj.

A szervezõk elérhetõsége:
Nagy-Baló András: nbat0978@gmail.com vagy 06-30-386-2445
Tassy Gergely: tassyg@cs.elte.hu vagy 06-70-539-1547
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Bolyai anyanyelvi csapatverseny

A verseny meghirdetõje: Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola

A verseny célja:
Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg feladatokat. Lehetõ-
séget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett, készségei-
ket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt, és összemérhessék tudásukat.

A verseny kategóriái:
3–8. évfolyamban évfolyamonként,
7–8. évfolyamban az általános iskolába és gimnáziumba járók külön kategóriában versenyeznek .

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Csapatnévvel, 4 fõs azonos iskolába és évfolyamra járó 3–8. osztályos csapatok (részletesebben a verseny www.bolyai-
verseny.hu honlapján)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Évfolyamonként, a megelõzõ tanév Nat szerinti magyar nyelv és irodalom tananyaga

A nevezés módja, határideje: a www.bolyaiverseny.hu honlapon, 2010. október 1.

Fordulók:
1. forduló: 2010. november 12., 14.30 Körzeti írásbeli, több helyszínen
2. forduló: 2010. december 11., 11.00 Országos döntõ írásbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimnázium
3. forduló: 2010. december 11., 13.30 Országos döntõ szóbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimnázium

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként minden körzet elsõ helyezettje, valamint az országos összesített lista
kategóriánkénti további néhány csapata jut a 2. fordulóba. A 2. fordulóból az évfolyamonként és kategóriánként elsõ
6 helyen végzett csapatok jutnak a 3. fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
A www.bolyaiverseny.hu honlapon, az 1. fordulóban legkésõbb a versenyfordulót követõ 5. napon, a 2. és 3. fordulóban
aznap a versenyhelyszínen.

Díjazás:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként az 1. forduló minden továbbjutó csapata és felkészítõ tanára, valamint
indulólétszámtól függõen további eredményes csapatok és felkészítõik is jutalomban részesülnek; a 3. fordulóban részt-
vevõ összes csapatot és felkészítõ tanárát díjazzák, és kiosztásra kerül körzetenként és országosan 1-1 tanári fõdíj.

A szervezõk elérhetõsége:
Nagy-Baló András: nbat0978@gmail.com vagy 06 (30) 386-2445
Marton Ágota: fama19@freemail.hu vagy 06 (1) 212-1494

Brassói Sándor s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

NEFMI Közoktatási Fõosztály
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A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület közleménye

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület eleget téve a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 100. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének, a 2009. évben a szerzõi jogok védelmi idejének el-
telte után az eredeti mûalkotás tulajdonjogának mûkereskedõ közremûködésével történõ visszterhes átruházására tekin-
tettel beszedett járulékok felhasználásáról az alábbiak szerint számol be:

A beszedett járulék összege (a kezelési költség levonása után): nettó 17 305 400 Ft.

Mûvészeti szervezetek támogatására

Társadalmi szervezet/alapítvány neve Támogatás összege (Ft)

1. Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója 300 000
2. Fiatal Iparmûvészek Stúdiója 300 000
3. Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége 1 000 000
4. Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége 1 000 000
5. Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Fotómûvészeti Tagozata 1 000 000
6. Új Mûvészet Alapítvány 1 000 000
7. Magyar Rézkarcolómûvészek Egyesülete 240 000

Összesen 4 840 000

Ösztöndíj a mûvészi alkotómunka elõsegítésére
– a HUNGART elnökségének döntése alapján 8 képzõ-, ipar- és fotómûvész részére, egy éves idõtartamra, fejenként
1 500 000 Ft összegben
Összesen: 12 000 000 Ft

A HUNGART szociális feladatainak ellátására
– a Képzõmûvészek, Iparmûvészek és Mûvészeti Dolgozók Szakszervezete részére 465 400 Ft
Összesen: 17 305 400 Ft

Budapest, 2010. május 31.

Sárkány Gyõzõ s. k.,
elnök

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

A Miskolc 101,6 MHz körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra beérkezett pályázati ajánlatok
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdése
alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi május 13-án megjelent 13. számában Pályázati Felhívást tett közzé
Miskolc 101,6 MHz körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására.

A beadási határnapon, 2010. június 22-én a következõ pályázók nyújtottak be Pályázati Ajánlatokat.

1. A Pályázati Felhívás 1. sz. melléklete szerinti 1. sorszámú Miskolc 101,6 MHz jogosultságra hét Pályázati Ajánlat ér-
kezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:

Pályázó neve Pályázó címe Az Ajánlat jellege

1. Radiosound Konzorcium 1119 Budapest, Csurgói út 22–32. C IV/64. kereskedelmi
2. Mátra Centrum Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. kereskedelmi
3. Rádió Juventus Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82–84. kereskedelmi
4. Partner Rádió Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 1–5. közmûsor-szolgáltatói
5. OBS Kft. 1087 Budapest, Kerepesi út 5. II/20. kereskedelmi
6. Valamédia Kft. 3534 Miskolc, Bánát út 3. kereskedelmi
7. Lumala Casa Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 37. kereskedelmi

Budapest, 2010. június 22.
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II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (Rttv.) 52. § (6) bekezdésének megfelelõen közszemlére bocsátja a Mór 89,0 MHz rádiós mûsorszolgálta-
tási jogosultság frekvenciatervét, valamint ezt követõen nyilvános meghallgatást tart.

Közszemle:
A fenti mûsorszolgáltatási jogosultság alapvetõ mûszaki paramétereit a Nemzeti Hírközlési Hatóság 1133 Budapest,
Visegrádi utca 106. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában lehet megtekinteni 2010. augusztus 2. és augusztus 17. napja
között munkanapokon, az alábbi idõpontokban:
Hétfõ: 08–12 óráig
Szerda: 13–16 óráig
Péntek: 08–12 óráig

Nyilvános meghallgatás:
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál közszemlére bocsátott mûsorszolgáltatási jo-
gosultság frekvenciatervének nyilvános meghallgatását az alábbi helyen és idõpontban tartja:
1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
2010. augusztus 30. napján 10.00 órai kezdettel.

Budapest, 2010. július 5.
Országos Rádió és Televízió Testület

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Boldva Község
Önkormányzata

Mesevár Napközi
Otthonos Óvoda
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
3794 Boldva,
Arany János u. 2.
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
3794 Ziliz,
Szabadság tér 5.
Intézményvezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: önálló, illetve
tagóvoda irányítása.

Pedagógus munkakör
betöltésére jogosító
óvodapedagógusi fel-
sõfokú v. és szakkép-
zettség,
közoktatás-vezetõi ké-
pesítés, legalább 5 év
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy., pe-
dagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 2015.
augusztus 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük írják
rá a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését: intéz-
ményvezetõ.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. az
intézmény vezetésére vonatkozó
elképzelések, om., b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Boldva Községi
Önkormányzat
3794 Boldva, Széchenyi u. 5.
f: Csabai Gyula polgármester
Telefon: (46) 399-022

Általános, Magyar–
Angol Két Tanítási
Nyelvû, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
fõigazgatója
3564 Hernádnémeti,
Petõfi S. u. 85.

Általános, Magyar–
Angol Két Tanítási
Nyelvû, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
Szeretetkuckó
Tagóvoda
Tagóvoda-vezetõ
3719 Újcsalános,
Rákóczi F. u. 41.

Jogszabályban megha-
tározott szakirányú fel-
sõfokú v., és legalább
5 év szgy.
B kategóriás jogosít-
vány
Elõny: angol alapfokú
nyelvvizsga

ÁEI: 2010. október 15.
A megbízás 5 évre, 2015.
augusztus 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. október 1.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel
Pc: „Pályázat az Általános Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvû,
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
Szeretetkuckó Tagóvoda tagóvo-
da vezetõ álláshelyére”
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Általános Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda fõigazgatója
3564 Hernádnémeti,
Petõfi S. u. 85.
f: Madzinné Nagy Anikó
fõigazgató
Telefon: (46) 594-237

Kazár-Rákóczibá-
nya-Vizslás Községek
Képviselõ-testületei

Bóbita Óvodafenntartó
Társulás
Óvodavezetõ
Az intézmény székhe-
lyén, Vizslás,
Kossuth u. 50.
egy óvodai csoport, a
Kazári Napraforgó
Óvoda tagintézmény-
ben
(Kazár, Móricz
Zsigmond u. 17.)
két óvodai csoport, míg
a Rákóczibányai Vad-
virág Óvoda tagintéz-
ményben
(Rákóczibánya, Szén-
égetõ út 1.) egy óvodai
csoport mûködik.
A nyertes pályázó tag-
intézmény-vezetõi fel-
adatokat is ellát.

Óvodapedagógusi v.,
és legalább 5 év szgy.
Elõny: vgy.

A munkakör a Pehi-t követõen
2011. január 3. napjától tölthetõ
be.
A nyertes pályázót a képvise-
lõ-testület 2016. augusztus 31-ig
bízza meg.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigal-
las.gov.hu) történõ megjelenést
követõ 30. nap.
Pehi: 2010. december 31.
Zárt borítékban, Vizslás Község
polgármesterének kell benyújtani.
A borítékra kérjük írják rá: „Óvo-
davezetõi pályázat”
Csatolandó: szakmai ön., vpr., b.,
hiteles om.
Pc: Vizslás Község
Önkormányzata
3128 Vizslás, Kossuth út 69.
f: Vizslás község polgármestere
Telefon: (32) 444-077

Telekes-Gerseka-
rát-Sárfimizdó-Halastó
Községek Önkormány-
zatai

Óvoda Telekes
Óvodavezetõ
(magasabb vezetõ)
Vas megye,
9812 Telekes, Fõ u. 26.
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tarto-
zó vezetõi feladatok
ellátása.

Fõiskola, legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett
szgy., legalább 5 év fe-
letti vgy., vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalá-
sa, magyar állampol-
gárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 2010. augusztus
16-tól 2015. augusztus 1-jéig szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
A borítékra kérjük írják rá a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 960/2010/ált,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezetõ
Csatolandó: b., om., igazolás az
eddigi munkaviszonyokról, nyi-
latkozat, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
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A pályázó nyilatkozatát, amely-
ben hozzájárul, hogy a Korm. ren-
delet 5. § (10) bekezdésében
foglaltak véleményük kialakításá-
hoz a pályázat tartalmát megis-
merjék. Nyilatkozatot, hogy a
pályázatának tárgyalását nyílt
vagy zárt ülésen kéri. Szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
Pc: Telekes-Gersekarát-Sárfimiz-
dó-Halastó Községek Önkor-
mányzatai
Vas megye, 9812 Telekes,
Fõ u. 2.
f: Orbán László
Telefon: (70) 337-8703

Tök Község
Önkormányzata

Napsugár Óvoda
Óvodavezetõ
Pest megye,
2073 Tök,
Kútvölgy tér 19.
Határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.
Lf: az óvoda szakszerû
és törvényes mûködte-
tése, takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói
jogkör gyakorlása.

Fõiskola, óvodapeda-
gógus, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állam-
polgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A közalkalmazotti jogviszony és
a megbízás 2015. augusztus 31-ig
tart.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot 2 példányban, postai
úton kell benyújtani. A borítékra
kérjük írják rá a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot:
202-1/2010, valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
Csatolandó: legalább 5 év szgy-t
igazoló szakmai ön., b. (eredeti),
om., nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl az adatvédelmi tör-
vény figyelembevételével, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
Pc: Tök Község Önkormányzata
2073 Tök, Fõ u. 1.
f: Baksa László
Telefon: (23) 341-166
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Igazgató
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Lippó Község
Önkormányzata
7781 Lippó,
Kossuth Lajos u. 84.

Német nemzetiségi
általános iskola
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
7781 Lippó,
Ifjúság u. 1.
Iskolaigazgató
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony mellett 5 évre
szóló magasabb veze-
tõnek minõsülõ vezetõi
megbízással.
Az intézmény törvé-
nyes és szakszerû irá-
nyítása, vezetõi jogok
gyakorlása.

Legalább fõiskolai v.,
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatásá-
nak vállalása, magyar
állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet. Német nyelv-
bõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga,
B kategóriás jogosít-
vány.

ÁEI: 2010. szeptember 15.
A munkakör azonnal betölthetõ.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a pályázatban közölt
adatok kezeléséhez való hozzájá-
rulásról, nyilatkozat az összefér-
hetetlenségrõl.

Magyarbóly Község
Önkormányzata
7775 Magyarbóly,
Vasút u. 15.

Német nemzetiségi
általános iskola
Magyarbólyi Általános
Iskola
7775 Magyarbóly,
Damjanich u. 5.
Iskolaigazgató
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony mellett 5 évre
szóló magasabb veze-
tõnek minõsülõ vezetõi
megbízással.
Lf: Az intézmény tör-
vényes és szakszerû
irányítása, vezetõi jo-
gok gyakorlása.

Legalább fõiskolai v.,
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatásá-
nak vállalása, magyar
állampolgárság, cselek-
võképesség, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A munkakör azonnal betölthetõ.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a pályázatban közölt
adatok kezeléséhez való hozzájá-
rulásról, nyilatkozat az összefér-
hetetlenségrõl.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlése

Munkácsy Mihály
Általános Iskola
Fejér megye,
8000 Székesfehérvár,
Munkácsy u. 10.
Igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az igazgató felelõs,
az intézményben a tanu-
lók oktatásának-
nevelésének megszerve-
zéséért, az intézmény

Fõiskola, tanári, tanítói
v., és szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatásá-
nak vállalása, legalább
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet, peda-
gógus szakvizsga.

A beosztás a Pehi-t követõen
azonnal betölthetõ.
Teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, 2016. július 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pehi: 2010. szeptember 30.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani. A
borítékra kérjük írják rá a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azono-
sító számot: 10088/2010,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: Igazgató
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mûködéséért, a szemé-
lyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
az irányításért.

Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om.,
munkaviszonyokról, szgy-ról szó-
ló igazolások, b., amely tanúsítja
azt is, hogy a pályázó nem áll a
pedagógus foglalkozás gyakorlá-
sától eltiltás hatálya alatt, nyilat-
kozat, hogy a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásához
járul hozzá, nyilatkozat, melyben
hozzájárul a kormányrendeletben
meghatározott véleményezõk ré-
szére pályázata tartalmának meg-
ismeréséhez, nyilatkozat,
amelyben a pályázati feltételeket
és a vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséget elfogadja.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Személyesen:
Mazzag Károlyné dr.,
Fejér megye,
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1. I. emelet 47.
f: Mazzag Károlyné dr.
Telefon: (22) 537-189

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Hétszínvirág Óvoda
vezetõje
1118 Budapest,
Dayka Gábor út 4/B
Telefon: (1) 319-2549

2 fõ óvodapedagógus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.

Felsõfokú óvodapedagó-
gus v., legalább 3 év
szgy.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: F/7
Pbhi: a KSzK honlapján (kozi-
gallas.gov.hu) történõ megjele-
nést követõ 30. nap.
Pehi: 2010. augusztus 15.
Csatolandó: szakmai ön.
Pc: Hétszínvirág Óvoda
1118 Budapest,
Dayka Gábor út 4/B

Cegléd,
Ady Endre utcai
Óvoda
Pest megye,
2700 Cegléd,
Ady E. u. 3–5.

Ady Endre utcai Óvoda
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI. 2010. szeptember 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pc: Cegléd,
Ady Endre utcai Óvoda
2700 Cegléd, Ady E. u. 3–5.

Mesevár Óvoda–
Cuvarnica Carobni
Dvorac,
9700 Szombathely,
Gagarin út 10.
Telefon: (94) 501-565

Horvát nemzetiségi
óvodapedagógus
Határozatlan idõre.

Felsõfokú horvát nemze-
tiségi óvodapedagógus
szakképzettség, szgy.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: azonnal
Pehi: 2010. augusztus 30.
Pc: Ávár Lászlóné óvodavezetõ
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Tanár, gyakorlati oktató
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Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola Szakiskola és
Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.

1 fõ testnevelõ közép-
iskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. augusztus 25.
Jelentkezés: azonnal
Telefon: 313-1674

Pestszentlõrinci Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.
Telefon: 295-1941

Informatikai
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2010. augusztus 16.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: folyamatos

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2700 Cegléd, Kút u. 2.

1 fõ hegedûtanár
50%-os
határozott idejû kineve-
zéssel.
Tápiószelei telephelyre.

1 fõ hegedûtanár
50%-os
Határozatlan idejû
kinevezéssel.
Monori tagintéz-
ménybe.

1 fõ rézfúvós tanár
50%-os
határozott idejû kineve-
zés.
Pilisi telephelyre.

1 fõ gordonkatanár
60%-os
határozatlan idejû
kinevezéssel.
Ceglédi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
ménybe.

1 fõ zongoratanár
60%-os
határozott idejû kineve-
zéssel.
Ceglédi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
ménybe.

Zenemûvészeti fõiskola ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: 2010. augusztus 25.
Pehi: 2010. augusztus 31.
Ill: Kjt. szerint. Étkh.
A pályázatot 1 példányban
nyomtatott formában kell be-
nyújtani.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.
Pc: Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2700 Cegléd, Kút u. 2.
f: P. Szabó Zoltánné igazgatónõ
Telefon: (53) 311-590
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Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
Sipos Tibor igazgató
9500 Celldömölk,
Sági u. 65.
Telefon: (95) 420-550
E-mail: cellszaksu-
li@cellkabel.hu

Építõipari mûszaki
tanár
(A festõ, mázoló és
tapétázó szakmák elmé-
leti tárgyainak oktatása.)

Pék-cukrász gyakorlati
oktató, szakoktató
(A pék-cukrász képzés
szakmai kerettanterv
szerinti gyakorlati okta-
tása, felkészítés a szak-
mai gyakorlati
vizsgakövetelmények
elsajátítására.)

Gyakorlati oktatás-
vezetõ
(A szakképzési évfolya-
mokon a szakmai gya-
korlati képzés
szervezése, tervezése,
irányítása és ellenõrzé-
se – kapcsolattartás a
gazdálkodó szerveze-
tekkel, gyakorlati he-
lyekkel, kamarával,
NSZFI-vel – statisztika
készítése – az intéz-
ményvezetõ munkájá-
nak segítése.)

Fõiskolai v., hasonló
területen szerzett szgy.,
(legalább 1–3 év)

Középfokú k., cukrász-
mester. Hasonló terüle-
ten szerzett szgy.,
(legalább 3–5 év)

Fõiskolai v., hasonló te-
rületen szerzett szgy.,
(legalább 3–5 év vgy.)

Jelentkezés: az iskola igazgató-
jánál írásban, telefonon vagy
személyesen.

Jelentkezés: az iskola igazgató-
jánál írásban, telefonon vagy
személyesen.

Jelentkezés: az iskola igazgató-
jánál írásban, telefonon vagy
személyesen.

Dobozi Általános
Iskola
5624 Doboz,
Kossuth tér 15.

1 fõ angol szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Jelentkezés: írásban.
f: személyesen Zsigmond
Károly igazgatónál, vagy telefo-
non: (66) 268-298

Zsolt Nándor Alapfokú
Zene- és Mûvészeti
Iskola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.

Gordonkatanár
(teljes állás)

Zongoratanár
(félállás)

Fuvolatanár (félállás)

Népi brácsa tanár
(félállás)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: folyamatosan
Pehi: folyamatosan
Pc: Udvardyné Pásztor Ágnes
igazgató
Telefon: (33) 523-135
E-mail: info@esztergomizeneis-
kola.hu
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Gödöllõi Waldorf Álta-
lános Iskola, Gimnázi-
um és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2100 Gödöllõ,
Tessedik S. u. 4.

Gimnáziumi történelem
szakos tanár

Gimnáziumi kémia
szakos tanár

Gimnáziumi biológia
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2010. augusztus 23.
Csatolandó: fényképes szakmai
ön., om.
Pc: Gödöllõi Waldorf Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.
Telefon: (28) 419-052 vagy
(20) 339-8587 szerdánként
9–15 óráig
Kapcsolattartó: Kolinger Margit
Telefon: (20) 339-8587
10–13 óráig
E-mail: iroda@waldorf-godol-
lo.sulinet.hu

Görgetegi Általános
Iskola és Óvoda

Matematika–fizika,
történelem és német
szakos tanári állások
5–8 évfolyam oktatá-
sára.
Határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A jogviszony 2011. augusztus
15-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. július 31.
Pc: Gelencsér János
7553 Görgeteg, Kossuth u. 42.

Flór Ferenc Egészség-
ügyi Szakközépiskola
és Gimnázium
2143 Kistarcsa,
Ifjúság tér 3.

Fizika–kémia szakos
tanár

Egyetemi v.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

Jelentkezni (28) 506-856 vagy
(30) 15-215-065 számon.

Illéssy Sándor Szakkö-
zép- és Szakiskola
5310 Kisújszállás,
Arany J. út 1/A
Telefon: (59) 321-329

Matematika–fizika
szakos tanár
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.

Egyetemi v. ÁEI: 2010. október 18.
Ill: Kjt. szerint. Étkh.
Csatolandó: szakmai ön., om.,
b., nyilatkozat a személyes ada-
tok kezelésérõl.
Pc: Toldi Attila igazgató
Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola
5310 Kisújszállás,
Arany J. út 1/A

Petõfi Sándor Közép-
iskolai Fiúkollégium
3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 33.
Telefon: (46) 503-321,
(46) 503-322
E-mail: petofi@peto-
fi-koll.sulinet.hu

Nevelõtanár Egyetemi v., matemati-
ka-, fizika-, kémia-, bio-
lógia-, földrajz-,
testnevelés-, angol-bár-
mely szak. Felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõké-
pesség.
Elõny: edzõi,
játékvezetõi képesítés
bármely sportágból,
lövészetvezetõi vizsga.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A kinevezés határozott idõre,
2011. június 30-ig szól. Gyakor-
noki idõ a törvény szerint.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 30.
Pehi: 2010. augusztus 31.
Csatolandó: szakmai ön., b.,
hiteles om.
Pc: Polyák Ferenc igazgató
Telefon: (46) 503-321
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Somogyszob Községi
Önkormányzat Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda

Testnevelõ, napközis
tanár
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Somogy megye,
7563 Somogyszob,
Kossuth u. 18.
Lf.: fõ tevékenység-
ként: testnevelés órák
tartása (5–8. osztály),
iskolai sportfoglalkozá-
sok szervezése, megtar-
tása, szabadidõs
sporttevékenység,
úszásoktatás szervezé-
se, lebonyolítása, a kö-
telezõ óraszám
fennmaradó részében
napközis feladatok ellá-
tása.

Fõiskola, testnevelés ta-
nár, német nyelvbõl alap-
fokú B típusú általános
nyelvvizsga
Elõny: edzõi képesítés,
v.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ír-
ják rá a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
85/2010, valamint a munkakör
megnevezését: testnevelõ, nap-
közis tanár.
Csatolandó: om., b.
Pc: Somogyszob Községi
Önkormányzat Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
7563 Somogyszob,
Kossuth u. 18.

Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.

Gyakorlati oktató
(gépészet szakma-
csoport oktatáshoz)

Gépészmérnöki v., ív-,
láng-, védõgázas hegesz-
tõ vizsga, tûzvédelmi
vizsga, termelõmunká-
ban szerzett legalább
5 év szgy.
Elõny: gyógypedagógusi
tanári v. (tanak szak)
vagy gyógypedagógiai
asszisztensi szakképe-
sítés

ÁEI: 2010. szeptember 30.
Ill: Kjt. szerint.
gyógypedagógiai p.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Csatolandó: szakmai ön., hitele-
sített om., b.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
8200 Veszprém,
Budapest u. 11.
Tel./Fax: (88) 427-700
Mobil: (20) 519-0306

Magyar–német szakos
tanár
Határozott idejû
helyettes tanár.

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI. 2010. augusztus 16.
Pc: Cz. Nagyné Bándi Klára
igazgató
E-mail: kossuth@kossuthisko-
la.hu
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Egyéb

1 2 3 4

Szent Miklós Általános
Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
1035 Budapest,
Miklós tér 5.

2 fõ gyermekfelügyelõ
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lf.:¨a gyermekekkel
kapcsolatos gondozás, a
helyes szokások kiala-
kításának segítése, a
gyermekek testi-lelki
fejlõdésének, egészsé-
gük megõrzése, szabad-
idõs foglalkozásaik
szervezése és vezetése
a csoportvezetõ nevelõ
terve alapján.

Érettségi, gyógypedagó-
giai asszisztens, vagy
gyermek- és ifjúsági fel-
ügyelõ vagy szociális
asszisztens szakképesí-
tés, a pályázó feleljen
meg az intézmény köve-
telményrendszerében
elõírt, a pályázott mun-
kakör betöltéséhez szük-
séges további
feltételeknek (munka-al-
kalmassági vizsgálat)
büntetlen elõélet.

Teljes munkaidõ, folyamatos
munkarendben.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázat eredményérõl az el-
bírálást követõen a pályázók ér-
tesítést kapnak.
A pályázatot postai úton zárt
borítékban kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni:
„Pályázat gyermekfelügyelõ
munkakör betöltésére”.
Csatolandó: hiteles om., b.,
fényképes szakmai ön., nyilat-
kozat, hogy a pályázó hozzájá-
rul, hogy pályázati anyagát az
eljárásban részt vevõk megis-
merhetik.
Pc: Szent Miklós Általános
Iskola, Diákotthon és Gyermek-
otthon igazgatója
1035 Budapest, Miklós tér 5.
f: Rieger Ilona, az intézmény
személyügyi elõadója
Telefon: 453-4828, 453-4800
www.sztmik.hu

Õriszentpéteri
Katica Óvoda

Logopédus
Határozatlan idõre.

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2010. szeptember 1.
Pbhi: a közlönyben történõ
megjelenést követõ 15. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül
Csatolandó: szakmai ön., hiteles
om., b. vagy kérésének igazolása.
Pc: Katica óvoda Õriszentpéter
9941 Õriszentpéter,
Kovácsszer 19.
Óvodavezetõ
f: Óvodavezetõ
Telefon: (94) 428-083,
(30) 205-9247

Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.

Logopédus Logopédus v.,
Elõny: más szakirányú
gyógypedagógiai v., alap
szintû internetes alkal-
mazások.

ÁEI: 2010. szeptember 30.
Ill: Kjt. szerint
gyógypedagógiai p.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Csatolandó: szakmai ön., hitele-
sített om., b.

2530 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 23. szám



Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Bánhidai Szlovák
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Jókai Mór u. 62.

Bánhidai Szlovák
ÁMK Puskin
Mûvelõdési Háza
Intézményegység-
vezetõ
2800 Tatabánya,
Kossuth Lajos u. 4.

Az intézményegység ve-
zetéséhez megfelelõ v., a
Közokt.tv. és a muzeális
intézményekrõl, a nyil-
vános könyvtári ellátás-
ról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL.
törvény és a 2/1993.
(I. 30.) MKM rendelet
szerint.

A megbízás a pályázati eljárás
lezárulásától 2015. július 31-ig
szól.
Ill. vp: Kjt. szerint.
Pbhi: a közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30. nap
utáni elsõ igazgatótanácsi érte-
kezlet.
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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Meglévõ határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony, legalább
5 év szgy. (oklevél meg-
szerzése után 5 év), bün-
tetlen elõélet.
Felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.
Elõny: szlováknyelv-
tudás

A pályázatot 3 példányban
nyomtatott és 1 elektronikus
pld.-ban (CD vagy floppy) kell
benyújtani.
Csatolandó: om., b., sz. ön.,
vpr., fejlesztési elképzelés, adat-
kezelési nyilatkozat, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás
lefolytatását vállaló nyilatkozat.
Pc: Bánhidai Szlovák Általános
Mûvelõdési Központ vezetõjének
2800 Tatabánya,
Jókai Mór u. 62.

Tököl Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Tököli Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
Intézményvezetõ
A Mûvelõdési Köz-
ponthoz tartozik a
könyvtár, a mozi és a
múzeum.

ff. v., szev., vagy nem
szev. és ff. mszv., fõisko-
lai könyvtárosi, közmû-
velõdési k. és legalább
5 év szgy., továbbá
kiemelkedõ sz. vagy tt.,
5 év vgy.
Elõny: horvát és/vagy
német nyelv ismerete.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 10 évre, 2020.
augusztus 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
vp: a pótlékalap 225%-a
Pbhi: a közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap
Pehi: 2010. júliusi ülésen
Csatolandó: b., eredeti diploma
vagy hiteles om., sz. ön., vpr.,
héfe., összeférhetetlenségi nyi-
latkozat.
Pc: Hoffman Pál
polgármester
2316 Tököl, Fõ u. 117.

Bizonyítványok érvénytelenítése

A Pásztói Városi Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény az alábbi bizonyítvá-
nyokat érvénytelenítette:

Sorszám Bizonyítvány r. sz. Bizonyítvány sorszáma Megsemmisítés

1. A. Kö. 6002 007300 2010. 06. 18-án megsemmisült

2. A. Kö. 6002 008048 2010. 06. 18-án megsemmisült

Édes Attila s. k.,
igazgató

* * *

A nagykátai Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A)
2005. június 24-én kiállított P44A 069919 sorszámú érettségi bizonyítvány 2010. június 18-tól érvénytelen.

Csermákné Máté Mária s. k.,
igazgató
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Bélyegzõ érvénytelenítése

A „Povolny Ferenc Szakképzõ Iskola mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság Debrecen” lenyomatú körbélyegzõ 2010.
június 24-tõl érvénytelen.

Kovács Zsolt s. k.,
igazgató

Povolny Ferenc Szakképzõ Iskola

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Alsószölnök Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete és
Szakonyfalu Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete

Mesesziget Óvoda
Vas megye,
9983 Alsószölnök,
Fõ út 19.
Óvodavezetõ
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tarto-
zó vezetõi feladatok
ellátása.

Fõiskola, német vagy
szlovén nemzetiségi
óvodapedagógusi v.,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy., magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, cselekvõ-
képesség
Elõny: ECDL,
B kategóriás jogosít-
vány.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 16.
Pehi: 2010. augusztus 31.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni az azonosító számot:
1331-2/2010., valamint a munka-
kör megnevezését: óvodavezetõ.
Csatolandó: om., részletes szak-
mai ön., vpr., 5 év szgy. munkál-
tatói igazolása, b., nyilatkozat
arról, hogy sikeres pályázat ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségének eleget tesz,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen való tárgya-
lásáról.
Pc: Alsószölnök Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete és
Szakonyfalu Község Önkormány-
zata Képviselõ-testülete
9983 Alsószölnök, Fõ út 19.
f: Monek Zsolt polgármester
Telefon: (30) 973-1208

Léh-Rásonysápberencs
Községek
Önkormányzatai
3832 Léh,
Kossuth út 4.
Telefon: (46) 474-163
Fax: (46) 474-163

Napközi Otthonos
Óvoda
3832 Léh,
Kossuth út 4.
Óvodavezetõ

Jogszabályban elõírt
szakirányú felsõfokú
v., közoktatás-vezetõi
szakvizsga, 5 év szgy.

ÁEI: 2010. október 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 31.
Pehi: 2010. szeptember 15.
A pályázatot zárt borítékban, írás-
ban, személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
Csatolandó: óvodavezetõi pályá-
zat, om., szakmai ön, b.
Pc: Kázsmárk-Léh-Rásonysáp-
berencs Önkormányzatok
körjegyzõjének címezve
3831 Kázsmárk, Fõ út 61.
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Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda

Óvodapedagógus
Fejér megye,
2091 Etyek,
Vörösmarty tér 3.
Határozott idejû, 2011.
február 12-ig tartó köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: óvodás csoportjára
vonatkozóan a pedagó-
giai munka szervezése
tervezése, irányítása,

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet
Elõny: Fõiskola, német
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi oklevél, német
nyelvbõl középfokú C tí-
pusú szakmai nyelv-
vizsga.

ÁEI: 2010. augusztus 30.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 23.
Pehi: 2010. augusztus 26.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
352/2008., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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a rábízott gyermekek
értelmi-testi-lelki fej-
lesztése, a csoportmun-
kához kapcsolódó
adminisztrációs felada-
tok naprakész vezetése,
ünnepek, óvodánk ha-
gyományainak ápolása,
megünneplése.

Óvodapedagógus
Fejér megye,
2091 Etyek,
Vörösmarty tér 3.
Határozott idejû, 2012.
március 29-ig tartó köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: óvodás csoportjára
vonatkozóan a pedagó-
giai munka szervezése
tervezése, irányítása, a
rábízott gyermekek ér-
telmi-testi-lelki fejlesz-
tése, a csoportmunkához
kapcsolódó adminisztrá-
ciós feladatok naprakész
vezetése, ünnepek, óvo-
dánk hagyományainak
ápolása, megünneplése.

Fõiskola, óvodapedagó-
gusi v., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet
Elõny: Fõiskola, német
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi oklevél, német
nyelvbõl középfokú C tí-
pusú szakmai nyelv-
vizsga.

Pc: Nefelejcs Német Nemzetisé-
gi Óvoda
2091 Egyek, Vörösmarty tér 3.
f: Siroki Angéla
Telefon: (22) 223-050

ÁEI: 2010. augusztus 30.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 23.
Pehi: 2010. augusztus 26.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
352/2008., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus
Pc: Nefelejcs Német Nemzetisé-
gi Óvoda
2091 Egyek, Vörösmarty tér 3.
f: Siroki Angéla
Telefon: (22) 223-050

Pedagógus

10. sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 8.

Angol szakos tanár,
határozott idõre.

Fõiskolai vagy egyetemi
szakirányú v., magyar ál-
lampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõ-
képesség

ÁEI: 2010. augusztus 24.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., om., b.
Pc: 10. sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 8.
f: igazgato@tizes.sulinet.hu
(Sári József igazgató)

Deák Ferenc Szak-
képzõ és Mûvészeti
Szakközépiskola,
Kazincbarcika,
Herbolyai út 9.

1 fõ német szakos tanár Egyetemi-fõiskolai v. ÁEI: 2010. augusztus 23.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Pc: Mészáros Gáborné igazgató
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Telefon: (48) 512-682
Fax: (48) 512-684
E-mail: deaksuli@de-
akf-kbarcika.sulinet.hu

1 fõ rajz–földrajz
szakos tanár

1 fõ mûszaki tanár

Egyetemi v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2010. augusztus 23.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Pc: Mészáros Gáborné igazgató

ÁEI: 2010. augusztus 23.
Pbhi: 2010. augusztus 13.
Pehi: 2010. augusztus 16.
Pc: Mészáros Gáborné igazgató

Szent István Általános
Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Telefon: (56) 434-501
és (56) 587-009

Tanító
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.

Tanítóképzõ fõiskola
Elõny: 5 év szgy., angol
speciál kollégium.

ÁEI: 2010. augusztus 7.
Pehi: a pályázat beérkezését kö-
vetõ 14. napig.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc/f: Vágó Béla igazgató
Szent István Általános Iskola és
Óvoda
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Telefon: (20) 397-4800

Egyéb

Szolnok Városi
Pedagógiai
Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadója

Iskolapszichológus

Informatikus/rendszer-
gazda, napi 4 órás
munkaidõben.

Pszichológusi v.
Elõny: szakirányú szak-
vizsga, nevelési tanács-
adóban vagy
iskolapszichológusi
munkában szerzett szgy.

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: programozási
gyakorlat.

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 2 hét.
Csatolandó: om., szakmai ön.,
motivációs levél.
Jelentkezés emailben (in-
fo@szolnok-pedszakszo.hu),
telefonon: (56) 420-828,
421-113, vagy személyesen
lehet.
Pc: 5000 Szolnok,
Városmajor út 65/A

ÁEI: 2010. szeptember 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 2 hét.
Csatolandó: om., szakmai ön.,
motivációs levél.
Jelentkezés emailben
(info@szolnok-pedszakszo.hu),
telefonon: (56) 420-828,
421-113, vagy személyesen
lehet.
Pc: 5000 Szolnok,
Városmajor út 65/A
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Miskolci Nevelési
Logopédiai és Pálya-
választási Tanácsadó
Intézet
3534 Miskolc,
Kiss tábornok u. 84.

Logopédus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jog-
viszony.
Lf: Miskolc város neve-
lési-oktatási intézmé-
nyeiben tanulók
logopédiai ellátása, be-
szédjavítás, diszlexia
prevenció, BTM-es ta-
nulók logopédiai fej-
lesztése, diagnosztika.

Fõiskola, logopédiai
szakos tanár, szgy.

Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Csatolandó: om., b., kézzel írt
szakmai ön.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljüka Jogi fogalomtárcímû kiadványt (ára: 8399 Ftáfával) ................. példányban, éskérjük juttassákel
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 jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

..................................................................................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 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 kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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10.2356 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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