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JOGSZABÁLY
A nemzeti erõforrás miniszter
13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete
az I. kategóriába besorolt zenekarok
és énekkarok központi költségvetési támogatása
igénybevételének rendjérõl
Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (3) bekezdésében és a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 7. mellékletének 2. pontja a) és b) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 7. melléklet 2. pont a) és b) alpontja szerinti központi költségvetési támogatásból az egyes helyi önkormányzatokat (a továbbiakban: igénylõ) megilletõ összeget
(a továbbiakban: támogatás) a kultúráért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a költségvetési törvény 7. melléklet 2. pont (2) és (3) bekezdésében meghatározott arányok alapján állapítja meg.
2. §
(1) Az igénylõ igénybejelentés alapján részesülhet támogatásban.
(2) A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:
a) személyi jellegû kifizetések, tiszteletdíjak (fellépõ
mûvészek, kisegítõ zenészek díjazása, koncertszervezõk
tiszteletdíja, külföldi fellépések napidíja, járulékai, a dolgozók minõségi munkájának ösztönzõ díjazása);
b) hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek;
c) közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével,
kiadásával kapcsolatos költségek;
d) hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek;
e) új zenemûvek íratása, kottatár bõvítése, állagmegóvása, kották digitalizálása;
f) próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása;
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g) foglalkozás-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások megelõzésének költségei;
h) a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.
3. §
(1) Az igénylõ a támogatási igényt a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapon két eredeti példányban
a szükséges mellékletekkel postai úton, nyújtja be a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) 2011. április 15-éig. A beadási határidõ
az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített
igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(2) Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylõ nevét,
KSH számát, az ügyintézõ telefonos és elektronikus elérhetõségét, továbbá a fenntartott vagy támogatott elõadó-mûvészeti szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) nevét, címét, a kedvezményezett ügyintézõjének telefonos és elektronikus elérhetõségét.
(3) Az igényléshez csatolni kell:
a) az igénylõ 2011. évi költségvetési rendeletének
az önkormányzati hozzájárulás összegérõl szóló kivonatát
kedvezményezettenkénti bontásban,
b) a költségvetési intézmények kivételével az igénylõ és
a kedvezményezett között megkötött, a 2011. évre vonatkozó támogatás összegét tartalmazó támogatási szerzõdés
(közszolgáltatási szerzõdés) másolatát,
c) a 2010-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló,
a kedvezményezett helyi önkormányzathoz benyújtott
szakmai beszámolójának hitelesített másolatát,
d) a kedvezményezett tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a neve, a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye
nyilvánosságra hozható.
(4) Az igényléshez egy okiratba foglalva csatolni kell
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdésében foglaltak mellett az igénylõnek az igénylés benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatát
a) arról, hogy nem rendelkezik lejárt esedékességû, meg
nem fizetett köztartozással,
b) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû,
meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás
folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül,
c) annak tudomásul vételérõl, hogy adószámát a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
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d) arról, hogy a támogatási igény szabályszerûségének
és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû
felhasználásának ellenõrzését tudomásul veszi,
e) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl
nyújtott támogatás igénylõjének és kedvezményezettjének
megnevezése, a támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
f) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Magyar Államkincstár részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. § (11) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására,
g) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait
az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
h) annak tudomásul vételérõl, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendõ
általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezõ adóterhet másra
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó
összegét a támogatásból nem számolhatja el,
i) az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatához
való hozzájárulásáról.
(5) Nem nyújtható támogatás azon igénylõ részére,
amely
a) a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz,
b) e rendelet kihirdetését megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást
a támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy
egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének,
d) adósságrendezési eljárás alatt áll,
e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati
Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, valamint az Európai Unió által nyújtott
közvetlen termelõi támogatások kivételével,
f) az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
g) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy
h) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében
történõ elszámolási kötelezettségének.
(6) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének
megfelelõen megvizsgálja a támogatási igényt, és az eredeti példányt legkésõbb 2011. április 29-ig továbbítja
a miniszternek.
(7) Az Igazgatóság az igénylõ számára – ha annak
az Áht.-ban meghatározott feltételei fennállnak – a hiá-
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nyok pótlására legfeljebb 5 napos határidõt adhat. Az Igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a miniszter részére, ha a támogatás igénylõje a hiánypótlásnak nem tesz
eleget, vagy azt nem megfelelõen teljesíti, egyúttal errõl
értesíti az igénylõt és a minisztert.

4. §
(1) A támogatásban részesülõ igénylõknek és a támogatások összegének jegyzékét a miniszter 2011. május 4-ig
utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek, és ezzel egyidejûleg azt közzéteszi a kormány honlapján (www.kormany.hu) is.
(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja két egyenlõ részletben (2011. május 31-ig és 2011.
július 31-ig) az igénylõ költségvetési elszámolási számlájára.

5. §
(1) Az igénylõ gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról,
a jogszabály alapján ellenõrzésre feljogosított szervek
megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról, valamint az ellenõrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.
(2) Az igénylõ a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról 2011. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követõ év június 30-ig kell elszámolni. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról
az igénylõnek a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternél tárgyév november 30-áig a nettó finanszírozás rendje szerint az Igazgatóságon keresztül le kell mondania és
ezzel egyidejûleg errõl tájékoztatnia kell a minisztert is.
Ezt követõen a fel nem használt maradvány összegét
a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.
(3) A kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. A támogatás elszámolása során figyelembe
kell venni az elõadó-mûvészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeirõl, a benyújtásával
és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekrõl szóló 6/2010. (II. 4.)
OKM rendelet szabályait.
(4) A támogatások felhasználását helyszíni ellenõrzés
keretében a miniszter is ellenõrizheti.
(5) Ha az igénylõ a költségvetési rendeletében e célra
saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti
elõirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után
számított zenekari, énekkari mûködtetési támogatás kü-
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lönbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.
(6) A támogatásnak a kedvezményezett által levont
vagy áthárított adóval érintett része visszafizetésére a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

A nemzeti erõforrás miniszter
14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete
a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzõt megilletõ
díj megállapításához és felosztásához szükséges
adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett
nyilvános könyvtárakról
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §
(7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási
és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

1. §
(1) A nyilvános könyvtárakban (a továbbiakban:
könyvtárban) haszonkölcsönzés útján terjesztett (a továbbiakban: kölcsönzött), a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi,
tudományos, publicisztikai) mûvek (a továbbiakban:
könyvek) és az Szjt. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti,
kottában rögzített zenemûvek (a továbbiakban: kották)
kölcsönzése után a szerzõket megilletõ díj megállapításához és felosztásához az e rendeletben meghatározottak
szerint felkért könyvtárak szolgáltatják az adatokat.
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(2) A könyvek és kották kölcsönzésérõl adatszolgáltatásra felkérhetõ könyvtárak a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a következõk:
a) a megyei könyvtárak,
b) a fõvárosi önkormányzat által fenntartott közkönyvtár,
c) a városi könyvtárak,
d) a községi könyvtárak,
e) az állami egyetemek könyvtárai.
(3) Nem lehet adatszolgáltató az a könyvtár, amely nem
rendelkezik a szolgáltatandó adatokat tartalmazó, számítógépen vezetett nyilvántartással.

2. §
A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzõt megilletõ díj
megállapításához és felosztásához szükséges adatok a kölcsönzött mû következõ adatai:
a) címe,
b) szerzõségi adatai,
c) megjelenésének helye,
d) kiadójának neve,
e) megjelenésének éve,
f) ha van, akkor a nemzetközi azonosító száma,
g) kölcsönzéseinek száma.

3. §
(1) Adatszolgáltatásra kötelezett az a könyvtár, amelyet
a díj megállapítására és felosztására jogosult közös jogkezelõ szervezet (a továbbiakban: közös jogkezelõ szervezet) a megjelölt évre adatszolgáltatásra felkér.
(2) A közös jogkezelõ szervezet adatszolgáltatásra felkér minden évben 1 fõvárosi önkormányzat által fenntartott közkönyvtárat, legalább 2 megyei, 3 városi, 2 községi
és 2 egyetemi könyvtárat. Évente 20 könyvtárnál több nem
kérhetõ fel adatszolgáltatásra. A felkérésben meg kell jelölni azokat a hónapokat, amelyekre vonatkozóan az adatokat szolgáltatni kell.
(3) Az adatgyûjtésre vonatkozó felkérést az adatgyûjtés
kezdete elõtt legalább 1 hónappal el kell küldeni a könyvtárnak.

4. §
(1) Az adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár szolgáltatja a közös jogkezelõ szervezet és a kultúráért
felelõs miniszter számára.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár a közös
jogkezelõ által meghatározott idõtartam alatt keletkezett
adatokat az Szjt.-ben meghatározott határidõn belül szolgáltatja a közös jogkezelõ szervezet és a kultúráért felelõs
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miniszter számára. Az adatszolgáltatás formátumát az
adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár által használt számítógépen vezetett nyilvántartás határozza meg.

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

5. §

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait
– ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – az Országos Széchényi Könyvtár lássa el, valamint felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye
meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) A 2011. évre elõírt adatgyûjtésre e rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adatgyûjtésre felkért könyvtár 2011. május 1. napjától köteles
gyûjteni az adatokat.

Felelõs:

nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

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

HATÁROZAT
A Kormány 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány
megszüntetésérõl
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a
Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.
pontja alapján meghozza az alábbi határozatát:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése
alapján kezdeményezi a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak
megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv által hatékonyabban megvalósítható.
2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az
Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

Határidõ: azonnal
3. A megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal az
Alapítvány elkészíti a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.
4. A megszûnést követõen az Alapítvány vagyonának
számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke erejéig –, valamint a megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére az
Országos Széchényi Könyvtárat jelöli ki. Az Alapítvány
hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve
a vagyoni értékû jogokat – a Kormány az Országos Széchényi Könyvtár támogatására fordítja, amely vagyont az
Országos Széchényi Könyvtár egyéb bevételként számolja
el, és köteles azt a 2. pont szerinti célokra fordítani.
Felelõs:

nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 4. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján
szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 10. pontja alapján meghozza az alábbi határozatát:
1. A Kormány
a) hozzájárul a Budapesti Német Iskola Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának (a továbbiakban: alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításához, és az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegének megállapításához;
b) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az
alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében az Alapítvány társalapítóival megállapodjon, egyben
tudomásul veszi, hogy az Alapítvány kezelõszervében, illetve felügyelõ bizottságában a Budapest Fõváros Önkormányzat által delegált 1-1 tag személye a késõbbiekben
kerül megállapításra;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tárgyában,
valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
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Felelõs:

nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök
90/2011. (IV. 12.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, a fenntartóval egyetértésben, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû
Egyetemen
Dr. Masát András egyetemi tanárt
2011. március 15-tõl 2014. március 14-ig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2011. március 11.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. március 16.

2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és
a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar
Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben
közzétegye.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01318/2011.
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KÖZLEMÉNY
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakörének betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens oktatási feladatai:
– a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon kurzusok tartása, különös tekintettel a Biztosítási szerzõdések
pénzügyi elemzése és a Biztosítási modellek a közgazdaságtanban címû tárgyakra;
– oktatás a többváltozós adatelemzés témakörében alap- és mester szinten egyaránt;
– szükség esetén operációkutatási alaptárgyak oktatása;
– bachelor- és mesterszintû tantárgyakhoz kapcsolódóan tananyagfejlesztés önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal
együttmûködve;
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében.
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– pályázati tevékenység és részvétel a tanszék hazai és nemzetközi kutatásaiban;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publikációk és tudományos konferenciákon való részvétel).
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– legalább öt éve szerzett PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– széles körû oktatási tapasztalata van a felsõoktatásban magyar nyelven az aktuárius szakmához köthetõ matematikai, statisztikai és közgazdasági modellezés témakörökben, valamint többváltozós adatelemzés témában,
– operációkutatás tárgyakban is rendelkezik oktatási tapasztalattal,
– kutatási gyakorlattal és publikációkkal rendelkezik mind az operációkutatás, mind az aktuáriustudományokhoz
köthetõ témákban,
– képes új tantárgyak, tananyagok kidolgozására,
– rendelkezik legalább középfokú angol nyelvvizsgával,
– publikációk által bizonyítottan jelen van a hazai és nemzetközi tudományos életben.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik:
– pályázati témavezetésben szerzett tapasztalattal,
– konferencia-elõadást tart angol nyelven,
– oktatásszervezési, tantárgyfejlesztési, tárgyfelelõsi tapasztalattal és gyakorlattal,
– a biztosítási szakterületen meglevõ tudományos kapcsolatokkal.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
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A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvû életrajzát, amelyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenleg munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és
döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy befûzött formában tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati
példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló oklevelek
és az erkölcsi bizonyítvány kivételével – maria.czinger@unicorvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Biztosítási Oktató és Kutató Csoport
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakörének betöltésére
A kinevezésre kerülõ egyetemi docens oktatási feladatai:
– a Vállalati pénzügyek és Befektetések oktatása a posztgraduális aktuárius képzésben,
– a Többváltozós adatelemzés és Többváltozós statisztikai modellezés oktatása az alap és a mesterképzésben,
– az Advanced Statistical Methods c. tárgy angol nyelven történõ oktatási nappali képzésben,
– bachelor- és mesterszintû tantárgyakhoz kapcsolódóan tananyagfejlesztés önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal
együttmûködve,
– részvétel a tanszéken a TDK-t, illetve diplomamunkát író hallgatók témavezetésében.
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A kinevezendõ egyetemi docens kutatási, illetve kutatásszervezési feladatai:
– pályázati tevékenység és részvétel a tanszék hazai és nemzetközi kutatásban;
– többéves kimagasló kutatási gyakorlattal kell rendelkeznie a biztosítók és bankok együttmûködésének kockázati
hatásai, a biztosítók szolvencia-modellezése és a nyugdíjrendszer témájában;
– jelen kell lennie a hazai és nemzetközi tudományos életben (folyóiratokban, illetve kiadványokban való publikációk és tudományos konferenciákon való részvétel);
– képesnek kell lennie új tantárgyak, tananyagok kidolgozására;
– képesnek kell lennie nemzetközi tudományos projektben való aktív részvételre.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– szakközgazdász (aktuárius szakon) szakképzettséggel,
– legalább öt éve megszerzett PhD tudományos fokozattal,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és kutatási tapasztalattal,
– széles körû oktatási tapasztalattal a felsõoktatásban, magyar nyelven az életbiztosítás, befektetések, vállalati pénzügyek, többváltozós adatelemzés témájában, angol nyelven pedig pénzügyes többváltozós adatelemzés témában,
– kutatási gyakorlattal és publikációkkal rendelkezik a biztosítók szolvencia-modellezése, a pénzügyi konglomerátumok kockázatai és a nyugdíjrendszer témájában,
– publikációk által bizonyítottan jelen kell hogy legyen a hazai és nemzetközi tudományos életben,
– rendelkezik felsõfokú általános és szakmai (közgazdasági szaknyelvi) angol nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik:
– felsõfokú vagy középfokú német és/vagy francia nyelvvizsgával,
– külföldi egyetemen közgazdasági képzésben szerzett diplomával,
– pályázati témavezetésben szerzett tapasztalattal,
– oktatásszervezési, tantárgyfejlesztési, tárgyfelelõsi tapasztalattal és gyakorlattal,
– a biztosítási szakterületen meglévõ tudományos kapcsolatokkal,
– konferencia-elõadást tart angol és német nyelven,
– oktatási gyakorlata van adatbázis-kezelési ismeretek témájában.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok benyújtását követõ 90 napon belül.
Az egyetemi docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó, magyar nyelvû életrajzát, melyben kitér eddigi
szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat
magyar nyelvû – hitelesített – másolatát, külsõ pályázó esetében – közjegyzõ által hitelesített – másolatát,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanulmányutak felsorolását,
– pályázati jelentkezési és adatlapot, személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE honlapján
való közzétételhez – a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok, véleményezõ és döntést hozó testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételétõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve beérkeznie (személyes benyújtás esetében munkaidõben az egyetem
Humán Erõforrás Iroda részére – bekötött vagy fûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban – 1 eredeti és
3 másolati példányban. A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (egy fájlban) – a végzettséget igazoló
oklevelek és az erkölcsi bizonyítványt kivételével – maria.czinger@unicorvinus.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.
Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK
Alkotmányjogi Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére
A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik: az oktató-, tudományos és diákköri tevékenység szervezése, irányítása és fejlesztése, a szaktárgyak oktatása (elõadás, szeminárium, illetve speciálkollégium tartása), szakdolgozatok irányítása, a
hazai és nemzetközi társintézetekkel, kutatómûhelyekkel való kapcsolattartás.
Figyelemmel kíséri és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, kutatási tevékenységét.
Gondoskodik a tanszéki tanterv folyamatos egyeztetésérõl, a tantervi követelmények betartásáról, a tanrendi kötelezettségek tanszék általi teljesítésérõl, az oktatott tantárgyak tudományos mûvelésérõl. A tanszék gazdálkodásának, ügyvitelének irányítása, ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
– jogász egyetemi végzettség,
– PhD fokozat, habilitáció,
– legalább 10 éves egyetemi oktatói tapasztalat az alkotmányjog oktatásában,
– élõ idegen nyelvbõl legalább két középfokú nyelvvizsga,
– számottevõ publikációs tevékenység,
– alkalmasság a tanszék oktatási, tudományos, igazgatási tevékenységének irányítására,
– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû (fõállású) munkajogviszony,
– az Egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.
A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.
A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata,
– nem intézményi munkavállaló esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõ
személyek megismerhessék,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a megbízatás elnyerése esetén teljes munkaidõs, fõállású munkaviszonyt létesít az Egyetemmel, és az oktatói nyilatkozatában [a 2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint] az Egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét.
Bérezés jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15 nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
Prof. Dr. Balla Péter s. k.,
mb. rektor

A MOZGÁSSÉRTÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.)
rektora pályázatot hirdet
A HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
Pedagógia és Pszichológia Intézeti Tanszékre
adjunktusi munkakör betöltésére
A munkakör 2011. szeptember 1-jétõl határozott idõre (4 évre) szól.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SzMSz-ének Foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében meghatározott feltételeknek.
A kinevezendõ adjunktus feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási és képzési feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes a pszichológia tárgykörébe tartozó tárgyak (Bevezetés a pszichológiába,
Szociálpszichológia, Személyiségpszichológia, Személyiségfejlõdési zavarok gyermekkorban, A felnõtt és idõskor
pszichológiája, gyakorlati tárgyak) oktatására és ellátására,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke és a Humántudományi Intézet tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.
A pályázó rendelkezzék egyetemi pszichológusi diplomával és doktori (PhD) fokozattal. Rendelkezzék klinikai vagy
tanácsadó szakpszichológiai szakvizsgával és legalább 5 év szakmai gyakorlattal.
Elõnyt élvez:
– aki rendelkezik ismeretekkel a felsõoktatásban zajló érdemi folyamatokról,
– aki rendelkezik módszer-specifikus pszichoterápiás képzettséggel.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzát,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
– idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai és kutatási jövõbeli terveit.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját,
– publikációs jegyzéket,
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– szakmai és kutatási terveket,
– szakképzettséget, a doktori (PhD) fokozat megszerzését igazoló határozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az adatvédelmi törvénynek megfelelõen és az MPANNI Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.
A pályázatot és mellékleteit három példányban, az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül kell az MPANNI Humánerõforrás Gazdálkodás Osztályára benyújtani, cím: 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI adjunktusi állására a Humántudományi Intézet Pedagógiai és
Pszichológiai Intézeti Tanszékre”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 30 nap.
Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu

A MOZGÁSSÉRTÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.)
rektora pályázatot hirdet
A HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
Mûveltségterületek és Módszertanuk Intézeti Tanszékre
fõállású adjunktusi munkakör betöltésére
A munkakör 2011. szeptember 1-jétõl határozott idõre (4 évre) szól.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SzMSz-ének Foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében meghatározott feltételeknek.
A kinevezendõ adjunktus feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási és képzési feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes a matematika tárgykörébe tartozó tárgyak (Matematika és módszertana,
Matematika és tantárgy-pedagógiája), valamint a Pedagógia gyakorlat tárgykörébe tartozó, a módszertani és tanítási
gyakorlatokhoz kapcsolódó feladatok ellátására,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke és a Humántudományi Intézet tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.
A pályázó rendelkezzék a tárgyak ellátásához szükséges szakirányú (matematika szakos tanári) egyetemi diplomával
és legalább fokozatszerzõ eljárásban lévõ doktori (PhD) tanulmányokkal.
Elõnyt élvez:
– aki oktatói és gyakorlati tapasztalattal bír óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek körében szervezhetõ matematikai
foglalkozás vagy tanítási óra feladatainak ellátásában,
– gyakorlati tapasztalattal bír az Informatika tárgy oktatásában,
– aki ismeretekkel rendelkezik a felsõoktatásban zajló érdemi folyamatokról.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzát,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
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– a doktori fokozat megszerzésének ütemtervét,
– idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai és kutatási jövõbeli terveit.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját,
– publikációs jegyzéket,
– szakmai és kutatási terveket,
– szakképzettséget, a doktori (PhD) tanulmányainak lezárását igazoló szigorlati jegyzõkönyvet, PhD-fokozat megszerzését igazoló határozatot (amennyiben van), idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az adatvédelmi törvénynek megfelelõen és az MPANNI Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.
A pályázatot és mellékleteit három példányban, az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül kell az MPANNI Humánerõforrás Gazdálkodás Osztályára benyújtani, cím: 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI adjunktusi állására a Humántudományi Intézet Mûveltségterületek és Módszertanuk Intézeti Tanszékre”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 30 nap.
Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu
Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt 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 intézmények 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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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

Pipitér Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
5 év szgy., magyar állampolgárság, pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Badacsonytomaj Város
Önkormányzata
8258 Badacsonytomaj,
Fõ út 2.
Tel.: (87) 571-270
Fax: (87) 471-289

1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási 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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Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálása az elõzetes véleménynyilvánítási eljárást
követõen a pályázók meghallgatása után a fenntartó
önkormányzatok képviselõ-testületeinek együttes
ülésén történik.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
vp.: a pótlékalap 230%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget igazoló om., szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Krisztin N. László
polgármester
8258 Badacsonytomaj,
Fõ út 14.
f.: Badacsonytomaj Város
Önkormányzat jegyzõje
Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9167 Bõsárkány,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (96) 271-217
Fax: (96) 271-306

Napközi Otthonos Óvoda
9167 Bõsárkány
Rákóczi u. 37.
Óvodavezetõ

Jogszabályban meghatározott felsõfokú iskolai v.
(óvodapedagógus)
és szakképzettség
[a Közokt.tv. 17. § és
18. § (1) bekezdés],
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga,
illetve annak keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. máj. 15.
Pehi: 2011. júl. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.,vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzata

Maria Montessori
Alapítvány
1202 Budapest,
Farkaslaka u. 21.

Montessori Mária
Kétnyelvû Óvoda és
Bölcsõde
1214 Budapest,
Akácfa u. 20.
Óvodavezetõ

Felsõfokú képesítés,
óvodapedagógus és közoktatás-vezetõi szak, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy., legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. jún. 30.
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Hatvan Város
Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.
Tel.: (37) 542-330
Fax: (37) 542-325
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Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
vezetõi feladatok ellátása.

Elõny: pedagógus szakvizsga.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: kuratóriumi
ülés megtartásával, egyetértésével való megszavazás.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló om., b., vpr.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, postai úton,
„Pályázat a Montessori
Mária Kétnyelvû Óvoda és
Bölcsõde intézményvezetõi
állására” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc., f.: Hierholczné
Faragó Tünde,
kuratóriumi elnök
Tel.: 06 (30) 372-4502
E-mail: montessoriovi@akacfaovi.t-online.hu

Gesztenyéskert Óvoda
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 23.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (elérhetõség feltüntetésével), vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget és szakképzettséget, illetve pedagógusszakvizsgát igazoló hiteles
om., legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy. igazolása munkaügyi irat másolatával, b.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalása, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Gesztenyéskert
Óvoda óvodavezetõ.
Pc.: Hatvan Város
Önkormányzata
f.: Kovács János
Hatvan Város
Polgármesteri Hivatala
Intézmény-felügyeleti
Irodájának vezetõje
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 16.

Varázskapu Óvoda
3000 Hatvan, Jókai u. 9.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör
megnevezését:
Varázskapu Óvoda
óvodavezetõ.

Csicsergõ Óvoda
3000 Hatvan,
Mészáros L. út 49–51.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését:
Csicsergõ Óvoda
óvodavezetõ.

Brunszvik Teréz Óvoda
3000 Hatvan,
Balassi B. út 44.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését:
Brunszvik Teréz Óvoda
óvodavezetõ.

Százszorszép Óvoda
3000 Hatvan,
Hajós Alfréd u. 3.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését:
Százszorszép Óvoda
óvodavezetõ.
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Napsugár Óvoda
3000 Hatvan,
Gódor Kálmán u. 13.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését:
Napsugár Óvoda
óvodavezetõ.

Vörösmarty téri Óvoda
3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését:
Vörösmarty téri Óvoda
óvodavezetõ.

Lf.: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
nevelõtestület vezetése, a
pedagógiai munka irányítása és ellenõrzése, a
nevelõtestület jogkörébe
tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és
ellenõrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján
az intézmény mûködéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása.
Nyúl Község
Önkormányzata
9082 Nyúl,
Kossuth L. u. 46.
Tel./fax: (96) 540-250

Aranykapu Óvoda és
Bölcsõde
9082 Nyúl,
Kossuth L. u. 50.
Óvodavezetõ
(Közös Igazgatású
Többcélú Nevelési
Intézmény)
Lf.: az intézmény munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének
tervezése, szervezése.
Az új bölcsõde beindításával kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása.

A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdés és 18. §-ban
foglalt feltételek teljesesítése, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. máj. 12.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint
a pályázati eljárásban részt
vevõ szervezetek véleményezik.
A véleményezést követõen
Nyúl Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
személyes meghallgatás
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Gyöngyvirág Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 103.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény két
német nemzetiségi csoportjában az óvodai nevelés két nyelven történik.
Az óvodavezetõ felelõs
az intézményben az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az
intézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.

4

után hozza meg a döntését.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., végzettséget igazoló hiteles om.,
b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
zárt borítékban, postai úton,
„Pályázat az Aranykapu
Óvoda és Bölcsõde vezetõi
állására” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Nyúl Község
Polgármesteri Hivatala
f.: Takács Lajos jegyzõ
Tel.: (96) 540-251

Az intézmények mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok elkészítése. Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225
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Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése
szerinti óvodapedagógus,
konduktor-óvodapedagógus v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt, pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek és a
Német Kisebbségi Önkormányzat véleményezik.
A véleményezést követõen
a pályázatokról a
Humán Közszolgálati
Szakbizottság
javaslata alapján
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel
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(3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.059/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Tolnai Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Tolnai út 1.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
Lf.: az óvodavezetõ felelõs
az intézményben az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek
véleményezik.
A véleményezést követõen a
pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
(3 példányban), iskolai
végzettséget, szakvizsgát
tanúsító om., b., amely igazolja a büntetlen elõéletet és
hogy nem áll a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.066/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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3
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A Közokt.tv. 17. §-a
szerinti, az állás betöltésére jogosító iskolai v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. aug. 10.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai ön., vpr., képesítést tanúsító om., nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.

Bõcs Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3574 Bõcs,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 528-258
Fax: (46) 528-259

Bõcsi Általános és
Szakiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3574 Bõcs,
Munkácsy u. 5–7.
Igazgató
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A pályázatot „Iskolaigazgató” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc., f.: Nagy László
polgármester
Tel.: 06 (30) 976-7455
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.
Tel.: (1) 266-3119
Fax: (1) 266-9786

Apáczai Csere János
Gyakorló Gimnázium és
Kollégium
Igazgató

Csonkahegyhát Község
Önkormányzata
8918 Csonkahegyhát,
Fõ u. 20.
Tel.: (92) 563-025
Tel./fax: (92) 363-001

Gárdonyi Géza
Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
8918 Csonkahegyhát,
Fõ u. 24.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Lf.: az igazgató feladatát
és hatáskörét a Közokt.tv.
54. §-a, valamint az
ELTE Szervezeti és
Mûködési Rend és
annak 4/k. melléklete
tartalmazza.

Egyetemi v., pedagógus
szakvizsga, 10 év szgy.,
ezen belül többéves
vezetõtanári tevékenység
és tudományos fokozat,
vagy jelentõs pedagógusi
(szakmai, tankönyvírói
stb.) tevékenység, kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel, publikációs tevékenység,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
A magasabb vezetõi
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, ez
utóbbi pályázók esetében
a közalkalmazott által betöltendõ munkakör: tanár,
amelyre a jelen pályázati
kiírás egyidejûleg vonatkozik.

Fõiskola, felsõfokú
iskolai pedagógus v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, vagy
azzal egyenértékû v. és
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
Lf.: ellátja az intézményfelhasználói szintû
vezetõi feladatokat a
levelezõ rendszerek
Közokt.tv.-ben meghatáro- (LotusNotes, Outlook),
zottak szerint.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 5–10 év
idõtartamig terjedhet.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 30 napon belül.
Pehi: a pályázati határidõ
lejártát követõ 60 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.,vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget, szakképzettséget
igazoló om., publikációs
jegyzék, minden olyan
dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ, külsõ pályázó
esetén b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: ELTE Rektori Hivatal
Fõtitkársága
1056 Budapest,
Szerb u. 21–23.
f.: Sparingné Köves Ildikó
Tel.: (1) 267-0311
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 15.
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Kinevezés esetén 3 hónap
próbaidõ.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelõ
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Érsekvadkert-Ipolyvece
Községek Közoktatási
Intézményi Társulása
2659 Érsekvadkert,
Rákóczi út 91.
Tel./fax: (35) 340-001
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Feladata az intézmény,
mint önállóan mûködõ
költségvetési szerv szakmai irányítása, vezetése,
illetve az alapító okiratban
meghatározott feladatok
ellátása, munkáltatói jogok
gyakorlása. Felel az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért.
Kapcsolatot tart fenn és
együttmûködik a helyi
önkormányzattal.

felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), felhasználói
szintû MS Windows
NT/2000/XP, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.
Elõny: legalább 5 év vgy.
Elvárt kompetenciák: jó
szintû csapatszellem, jó
szintû kommunikációs
készség, jó szintû vezetõi
készség.

pályázók személyes meghallgatását követõen a
pályázatokat Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg,
Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatainak
képviselõ-testületei együttes
ülésen bírálják el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget,
szakvizsgát igazoló om.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
452/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: Csonkahegyhát Község
Önkormányzata
f.: Salamon Mária
polgármester
Tel. (92) 363-001

Érsekvadkerti
Petõfi Sándor
Általános Iskola
2659 Érsekvadkert,
Eötvös u. 1. és
Rákóczi út 149.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, tanár v. és szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 15.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a kötelezõ
jogszabályi véleményezési
határidõt követõ intézményi
társulási ülésen, illetve Érsekvadkert képviselõ-testületének ülésén kerül elbírálásra a pályázat.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,

Lf.: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, illetve
mint mûködõ költségvetési
szerv, alapító okiratban
meghatározott feladatok
ellátása, munkáltatói jogok
gyakorlása.
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valamint a Petõfi Sándor
Általános Iskola Kollektív
Szerzõdésének rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., iskolai
végzettséget, szakvizsgát
igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Pályázat
iskolaigazgatói állás betöltésére” megjelöléssel kell benyújtani.
Érdeklõdés esetén biztosítják az intézmény megtekintési lehetõségét.
Pc., f.: Dr. Kovácsné
Nagy Mária polgármester, a
Társulási Tanács elnöke
Hatvan Város
Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.
Tel.: (37) 542-330
Fax: (37) 542-325

I. István Általános Iskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskola vagy egyetem, a
Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
bekezdése szerinti felsõfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 23.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (elérhetõség feltüntetésével), vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
iskolai végzettséget és szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló hiteles om., legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy. igazolása munkaügyi
irat másolatával, b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör meg-
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nevezését: I. István
Általános Iskola, igazgató.
Pc.: Hatvan Város
Önkormányzata
f.: Kovács János
Hatvan Város
Polgármesteri Hivatala
Intézmény-felügyeleti
Irodájának vezetõje
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 16.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
3000 Hatvan,
Kossuth tér 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Kossuth Lajos
Általános Iskola, igazgató.

Kodály Zoltán
Általános Iskola
3000 Hatvan,
Géza fejedelem u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Kodály Zoltán
Általános Iskola, igazgató.

5. Sz. Általános Iskola
3000 Hatvan,
Szabadság út 13.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: 5. Sz. Általános
Iskola, igazgató.

Bajza József
Gimnázium és
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 17.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetem, tanári végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 23.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.,vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
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iskolai végzettséget és szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló hiteles om., legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy. igazolása, b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola, igazgató.
Pc.: Hatvan Város
Önkormányzata
f.: Kovács János
Hatvan Város
Polgármesteri Hivatala
Intézmény-felügyeleti Irodájának vezetõje
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 16.

Széchenyi István
Közgazdasági és
Informatikai
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Széchenyi István
Közgazdasági és
Informatikai Szakközép,
iskola igazgató.

Damjanich János
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Damjanich János
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, igazgató.

11. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1155
4

Lf.: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelõtestület vezetése,
a nevelõ és oktató munka
irányítása és ellenõrzése,
a nevelõtestület jogkörébe
tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezése és
ellenõrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján
a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
és a diákönkormányzatokkal, illetve szülõi szervezetekkel (közösségekkel)
való együttmûködés.
Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák F. tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Duna Menti Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye,
Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona
6087 Dunavecse,
Fõ u. 39.
Igazgató

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, legalább 5 év
gyógypedagógus munkakörben vagy gyógypedagógia területén szerzett
szgy., felsõfokú gyógypedagógiai tanári v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyideLf.: a Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
jûleg pedagógus munkafoglaltak. Az intézmény
körben történõ, határozatfelelõs vezetése, irányítása lan idõre szóló alkalmaa jogszabályokban megzás, másodszor és további
alkalommal történõ meghatározottak szerinti
szakszerû mûködés, magas bízás estén a pedagógus
színvonalú szakmai munka szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
biztosítása, szervezése,
ellenõrzése. A költségveté- szakképzettség.
si szervek vezetõi számára
jogszabályban elõírt

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., 30 napnál nem
régebbi b., iskolai végzettséget igazoló hiteles om., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy vele
szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
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Fekete István Általános és
Mûvészeti Alapiskola és
Napközi Otthonos Óvoda
8681 Látrány,
Szabadság u. 11.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: vezetõként az intézmény törvényes mûködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, a pedagógiai
program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetõi
jogok gyakorlása.

4

összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés elnöke
f.: Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés Hivatal Intézményirányítási Fõosztály
Petõ István osztályvezetõ
Tel.: (76) 513-840

pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes ellátása.
A jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, pályázatkészítés.

Látrány, Somogybabod,
Somogytúr és Visz Községek Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
8681 Látrány,
Rákóczi u. 69.
Tel.: (85) 327-106

11. szám

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, egyetemen
vagy fõiskolán szerzett
tanári v., legalább 5 év
szgy., közoktatás-szervezõi szakvizsga vagy pedagógus szakvizsga.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni elsõ testületi
ülés.
A pályázat elbírálását követõ
8 napon belül a pályázatok
egyidejû visszaküldésével
minden pályázó írásbeli
értesítést kap.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., iskolai
végzettséget, szakképzettséget, közoktatás-szervezõi
szakvizsgát vagy pedagógus
szakvizsgát igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Iskolaigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Kelemen Ferenc
Látrány Község
polgármestere
Tel.: (85) 327-165,
06 (30) 948-3750
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Mezõkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3441 Mezõkeresztes,
Dózsa Gy. u. 30.
Tel./fax: (49) 530-045,
(49) 530-100

Mezõkeresztes-Borsodgeszt-Csincse-Mezõnyárád-Sály-Vatta Általános
Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Igazgató

Felsõfokú pedagógiai
szakképesítés, közoktatás-vezetõi szakképesítés,
5 év szgy.
Elõny: oktatási-nevelési
intézményben szerzett
vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a pályázati felhívás
megjelenését követõ 20 napon belül.
Pehi: 2011. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálásában véleménynyilvánítási jogot gyakorolnak
a társult települések polgármesterei.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai ön., vpr., végzettséget igazoló om.
Pc.: Dr. Dózsa György
polgármester

Nagytarcsa Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi u. 4.
Tel./fax: (28) 450-204

Nagytarcsai Mûvészeti
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Igazgató
(zeneiskola)

Szakirányú felsõfokú
(fõiskola) v.,
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
zenetanári képesítés,
közoktatási szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
szakképzettség.
Elõny: legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap (2011. máj. 9.).
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.,vpr., b., om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot „Zeneiskola
igazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Nagytarcsa Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Ezredéves
Készségfejlesztõ Óvoda,
Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
8000 Székesfehérvár,
Havranek u. 4.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése és
30. § (13) bekezdése
szerinti v. és szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy. a
Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései
szerint, magyar állampolLf.: az intézményben
gárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
sajátos nevelési igényû
tanulók (középsúlyos értel- mozgás és tartózkodás
mi fogyatékos tanulók)
jogával rendelkezõ,

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben
meghatározott szervezetek
véleményezik.
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nevelése, oktatása folyik.
Az igazgató felelõs az intézményben tanulók oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért. Az intézményben a sajátos nevelési igényû – középsúlyos értelmi
fogyatékos és kapcsolódó
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos –
gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai és speciális szakiskolai tanulók
nappali rendszerû oktatása,
nevelése, a speciális szakiskolában munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek átadása
folyik.

illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása. Magasabb
vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

A véleményezést követõen a
pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.079/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése
szerinti tanári, tanítói v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
Lf.: az igazgató felelõs az (5)–(6) bekezdései szeintézményben és annak
rint, magyar állampolgármagyaralmási tagintézmé- ság, vagy külön jogszanyében a tanulók oktatásá- bály szerint a szabad

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatá-

Tóvárosi Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Iskola tér 1.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
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nak-nevelésének megszervezéséért, az intézmény
mûködéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért, irányításáért.

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Magasabb vezetõi
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

rozott szervezetek és
Magyaralmás Község
Önkormányzat Képviselõtestülete véleményezik.
A véleményezést követõen
a pályázatokról a Humán
Közszolgálati Szakbizottság
javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.588/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Táncsics Mihály
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Batthyány u. 1.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
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Lf.: az igazgató felelõs az
intézményben és annak
jenõi tagintézményében a
tanulók oktatásának-nevelésének megszervezéséért,
az intézmény mûködéséért,
a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért,
irányításáért.

3

11. szám
4

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek és Jenõ
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete véleményezik. A véleményezést
követõen a pályázatokról a
Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.085/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné
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Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 3.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése szerinti tanári, tanítói v. és
szakképzettség, illetve
zenemûvész, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy. a
Közokt.tv. 18. § (5)–(6)
bekezdései szerint, vagy
zenemûvészeti pályán
szerzett legalább 5 év
szgy., ha legalább 3 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést
követõen a pályázatokról a
Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát
tanúsító om., b., amely igazolja a büntetlen elõéletet
és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.104/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Lf.: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.
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Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése szerinti tanári, tanítói v. és
szakképzettség, illetve az
oktatott mûvészeti tárgynak megfelelõ mûvész,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint, vagy az oktatott
Lf.: az igazgató felelõs az mûvészeti tárgynak megfelelõ mûvészeti pályán
intézményben a tanulók
eltöltött legalább 5 év
oktatásának-nevelésének
szgy., ha legalább 3 év
megszervezéséért, az inpedagógus munkakörben
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi szerzett szgy., magyar állampolgárság, vagy külön
feltételek biztosításáért,
jogszabály szerint a szairányításáért. Az intézbad mozgás és tartózkoményben az alapfokú
dás jogával rendelkezõ,
mûvészetoktatás népi
illetve bevándorolt vagy
hegedû, népi brácsa, népi
letelepedett személy, bünbõgõ, cselló, ütõgordon,
tetlen elõélet, cselekvõkédob, népi ének, néptánc,
grafika, festészet és színjá- pesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltilték tanszakokon folyik.
tás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása. Magasabb
vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Kodály Zoltán Általános
Iskola, Gimnázium és
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Béke tér 4.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

11. szám
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ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést követõen a pályázatokról a
Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.095/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné
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Deák Ferenc
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Károly János u. 32.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
Lf.: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért,
irányításáért.
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Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) és (4) bekezdése
szerinti v. és szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy. a Közokt.tv.
18. § (5)–(6) bekezdései
szerint, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést
követõen a pályázatokról a
Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.098/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné
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Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése szerinti tanári, tanítói v. és
szakképzettség, illetve az
oktatott mûvészeti tárgynak megfelelõ mûvész,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
Lf.: az igazgató felelõs az (5)–(6) bekezdései szerint, vagy az oktatott
intézményben a tanulók
mûvészeti tárgynak megoktatásának-nevelésének
felelõ mûvészeti pályán
megszervezéséért, az ineltöltött legalább 5 év
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anyagi szgy., ha legalább 3 év
pedagógus munkakörben
feltételek biztosításáért,
szerzett szgy., magyar álirányításáért. Az intézményben grafikus, kerami- lampolgárság, vagy külön
kus, textilmûves, alkalma- jogszabály szerint a szazott grafikus, kézmûves és bad mozgás és tartózkotextilrajzoló és modellter- dás jogával rendelkezõ,
vezõ asszisztens OKJ sze- illetve bevándorolt vagy
rinti szakképesítések meg- letelepedett személy, büntetlen elõélet, cselekvõkészerzésére folyik képzés.
pesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, pedagógus szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása. Magasabb
vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõsor 5.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
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ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést
követõen a pályázatokról a
Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító
om., b., amely igazolja a
büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.101/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
2170 Aszód,
Kossuth u. 59.
Tel./fax: (28) 400-676

Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai szakszolgálati
Pedagógiai Szakszolgálata intézményben pedagógus
munkakör betöltésére joIntézményvezetõ
gosító felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet 3. §-ban
foglaltak szerint, pedagógus szakvizsga, a szakképesítésnek megfelelõ pedagógiai szakszolgálati
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., a
pályázat elnyerése esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: pedagógiai szakszolgálati intézményben
szerzett vgy., az egységes
pedagógiai szakszolgálat
által ellátott feladatokhoz
kapcsolódó további szakképesítés.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2011. máj. 2.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget tanúsító
om., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., amely igazolja, hogy
a bûntettesek nyilvántartásában nem szerepel, illetve
oktatási területen nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulásának
elnöke.

Bárczi Gusztáv
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Igazgató Tanácsa
4024 Debrecen,
Budai Ézsiás u. 2.
Tel.: (52) 349-064
Fax: (52) 531-690

Értelmi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató elõkészítõ szakiskola
Intézményegység-vezetõ

Oligofrénpedagógiai
szakos gyógypedagógiai
tanár, vagy tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
Értelmi fogyatékos tanuló- gyógypedagógus,
kat nevelõ-oktató iskola
legalább 5 év szgy.
kollégiumi intézményaz adott területen.
egység
Intézményegység-vezetõ

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon
belül.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
az adott intézményegységre
vonatkozó vpr., ön., om.
Pc.: Balázs Tünde
elnök-igazgató

Vasvári Pál
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Petõfi liget 1–2.
Tel./fax: (25) 412-910

Általános
igazgatóhelyettes

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás határozatlan
idõre szól.
Pbhi: 2011. jún. 20.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.

Szakirányú fõiskolai és
közoktatás-vezetõi v.,
legalább 5 év szgy.
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A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Vasvári Pál
Általános Iskola
Forró Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete és Fancsal Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3849 Forró, Fõ út 62.
Tel./fax: (46) 587-288

Általános Mûvelõdési
Központ
3849 Forró,
Fõ út 131.
Intézményvezetõ

Nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 5 év vgy.,
pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Juttatás: ill., magasabb vp.
Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., az elõírt
képesítéssel való rendelkezés és szgy. hiteles igazolása, 30 napnál nem régebbi b.
A pályázatot 3 példányban,
írásban, személyesen vagy
ajánlott postai küldeményként, zárt borítékban,
„Igazgató pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Nagyné
dr. Pail Marianna
körjegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 8.

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
Tel.: (62) 530-100
Fax: (62) 530-192

Vásárhelyi Cseresnyés
Kollégiumok
Intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szgy., magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.
Magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg nevelõtanári munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékû
szgy., legalább középfokú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2011. máj. 20.
Pehi: 2011. évi június havi
közgyûlés napja.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., képesítést
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Lázár János
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 20.
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Kaposmérõ Község
Önkormányzata
7521 Kaposmérõ,
Hunyadi u. 13.
Tel./fax: (82) 477-001,
(82) 577-410

Hunyadi János Általános
Mûvelõdési Központ
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vgy., közoktatási vezetõi
szakvizsga, legalább
10 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
magasabb iskolai v.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2011. máj. 16.
Pehi: 2011. jún. 10.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szgy. igazolása,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Kaposmérõ Község
Önkormányzata
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 19.

Mucsony Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete és
Izsófalva Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3744 Mucsony, Fõ út 2.
Tel./fax: (48) 403-184,
(48) 528-201

Kalász László Általános
Mûvelõdési Központ
3744 Mucsony,
Bányász út 7.
Intézményvezetõ

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés szerint az adott
nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
[kivéve a fenti tv. 18. §
(6) bekezdésében foglaltak], a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog
a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepe-

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a Korm. rendeletben
meghatározott véleményezési határidõ lejártát követõ
30., illetve 60. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. és Korm.
rendelet szerint, valamint a
150/1992. (XII. 20.) Korm.
rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló
om., b., a pályázó nyilatkozata arról, hogy intézményvezetõi megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.

Lf.: vezeti és irányítja az
ÁMK-t, e feladatán belül
az alapító okiratnak megfelelõen az intézményegységeit, felelõs a különbözõ
intézményegységek
együttmûködésérõl, tevékenységük összehangolásáról, felel az intézmény
szakszerû, hatékony és
törvényes mûködéséért, a
takarékos gazdálkodásért,
biztosítja az intézmény
mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a
Közokt.tv. 54–55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait
az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv.
94. §-a tartalmazza.
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Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5451 Öcsöd,
Kossuth tér 1.
Tel./fax: (56) 310-001
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dési engedély, büntetlen
elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. tv.
alapján, legalább 5 év nevelési-oktatási intézményben szerzett vgy.

A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Pályázat
intézményvezetõi állásra”
megjelöléssel kell
benyújtani.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pc.: Mucsony
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Viszlai Viktor
polgármester

Fõiskola, az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelete
3. számú melléklete
8.2 pontjában meghatározott képesítés, a
257/2000. (XII. 23.)
Lf.: az Alapszolgáltatási
Korm. rendelet 3. §
Központ intézményvezetõi (3) bekezdés a) pontja
feladatainak ellátása, az in- szerinti – legalább 5 év
tézmény dolgozói felett a
szgy., felhasználói szintû
munkáltatói jogok gyakor- MS Office (irodai alkallása, intézményi dokumen- mazások), vagyonnyilattumok elkészítése, ellátot- kozat-tételi eljárás lefolytak gondozásba vételének tatása, büntetlen elõélet.
elõkészítése, megállapodások megkötése, gondozási
tervek elkészítése, térítési
díj kezelése, nyilvántartások vezetése.
Az intézményhez tartozó
feladatok: idõsek otthona,
idõsek klubja, házi gondozás, étkeztetés, családsegítõ és gyermekjóléti
szolgáltatás.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint a közalkalmazotti
szabályzat alapján, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
az 1997. évi XXXI. tv. 15. §
(8) bekezdés szerinti nyilatkozat, szakmai ön., b., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1208/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
mentálhigiénés munkatárs.
Pc.: Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Molnár Bálint
polgármester

Alapszolgáltatási Központ
5451 Öcsöd,
Hunyadi út 57.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
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Sándorfalva Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.
Tel./fax: (62) 572-961

2

Sándorfalvi Térségi
Mûvészetoktatási
Intézmény
6762 Sándorfalva,
Alkotmány krt. 15–17.
Intézményvezetõ
Lf.: a Közokt.tv. alapján –
felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a magas szintû
pedagógiai munkáért, az
ésszerû és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja
a munkáltatói jogokat az
intézmény dolgozói felett,
és dönt az intézmény
mûködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

József Attila
Középiskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi I. u. 13.
Intézményvezetõ,
pedagógus munkakörben
(teljes munkaidõ)
Lf.: az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
nevelésének megszervezéséért, az intézmény mûködéséért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.
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Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, a
Közokt.tv. 17. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak szerinti felsõfokú iskolai, szakirányú
tanár vagy mûvész v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdésében
foglalt rendelkezésekre
tekintettel, pedagógus
szakvizsga a 277/1997.
(X. 22.) Korm. rendelet
20. § (5) bekezdése
alapján.

Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázati felhívásban
megfogalmazott tartalmi
követelmények, b., képesítést igazoló om., adatvédelmi nyilatkozat.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdése szerinti v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerint, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt, pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 7.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Közokt.tv.-ben, a
Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik.
A véleményezést követõen a
pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
(3 példányban), iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító om., b., amely igazolja a
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büntetlen elõéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.096/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
pedagógus.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Speciális Fejlesztõ
Bölcsõde
8000 Székesfehérvár,
József Attila u. 34.
Intézményvezetõ,
kisgyermek nevelõ
munkakörben
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I. rész
I. Alapellátások
2.B) pontjában meghatározott v. és szakképzettség, vagy felsõfokú végzettség hiányában szakirányú felsõfokú szakképesíLf.: a 6 éven aluli speciális tés, amellyel a magasabb
gondozást igénylõ sajátos vezetõi feladatok 2013.
nevelési igényû gyermedecember 31-ig láthatók
kek (testi, érzékszervi, be- el, legalább 5 év felsõfokú
szédfogyatékos, autista,
végzettséget vagy felsõtöbb fogyatékosság együt- fokú szakmai képesítést
tes elõfordulása esetén,
igénylõ, a gyermekvédehalmozottan fogyatékos, a lem, a szociális ellátás,
megismerõ funkciók vagy az egészségügyi ellátás,
a viselkedés fejlõdésének
illetve a közoktatás terüleorganikus okra visszavetén betöltött munkakörben
zethetõ súlyos rendellenes- szerzett szgy., magyar álségével küzdõ, valamint a lampolgárság, vagy külön
megismerõ funkciók vagy jogszabály szerint a szaa viselkedés fejlõdésének
bad mozgás és tartózkoorganikus okra nem
dás jogával rendelkezõ,
visszavezethetõ tartós
illetve bevándorolt vagy

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 9.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Humán Közszolgáltatási Szakbizottság tagjaiból és
a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben meghatározott
személyekbõl álló bizottság
véleményezi.
A pályázatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyûlése dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
(3 példányban), iskolai
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és súlyos rendellenességével küzdõ) korai habilitációs és rehabilitációs
célú nevelését, korai fejlesztését és gondozását,
valamint fejlesztõ felkészítését végzõ költségvetési
intézmény vezetése,
irányítása.

letelepedett személy, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása. Magasabb
vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

végzettséget, szakvizsgát
tanúsító om., b., amely igazolja a büntetlen elõéletet és
hogy nem áll a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy. igazolása, nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
10.112/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
kisgyermek nevelõ.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése
f.: dr. Mazzag Károlyné

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt 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 intézmények 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)
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási 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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f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Dobozi Általános Iskola
5624 Doboz,
Kossuth tér 15.
Tel./fax: (66) 268-298

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
f.: Zsigmond Károly
igazgató

Vasvári Pál
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Petõfi liget 1–2.
Tel./fax: (25) 412-910

Magyar–bármely szakos
tanár
(határozatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 1.
Pbhi: 2011. jún. 20.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Vasvári Pál
Általános Iskola

Teleki László Gimnázium
és Informatikai Szakközépiskola
2230 Gyömrõ,
Szent István u. 69–71.
Tel./fax: (29) 330-015,
(29) 330-055

Testnevelõ szakos tanár

Egyetemi v., 5 év szgy.,
H1-H4 kategória.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Az elsõ évben határozott
idejû munkaviszony, egy év
múlva határozatlan idejûvé
válhat.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Jutatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
b. csak pályakezdõk és nem
pedagógus munkakörbõl
érkezõknek szükséges.
A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani.
Pc.: Kovács Gyula igazgató

Tanító – angol mûveltségterület

Informatika szakos tanár
Matematika szakos tanár
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Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. máj. 13.
Pehi: 2011. jún. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Nyitrai Attila igazgató
vagy tolnay@marketorg.hu

Egyetemi v.

Pbhi: 2011. máj. 20.

Lónyay Menyhért
Angol–bármely szakos
Általános Iskola
tanár
4623 Tuzsér, Lónyay út 1.
Tel./fax: (45) 441-006
E-mail: iskola.tuzser@freemail.hu

Fõiskolai szintû v.
Elõny: szgy.,
saját gépkocsi.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., képesítést igazoló om., b.
Pc.: Pokol Miklós igazgató

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
3031 Zagyvaszántó,
Rákóczi út 27–29.
Tel.: (37) 386-180
Fax: (37) 586-010
E-mail: suli@zaltisk.sulinet.hu

Fõiskolai szintû v.
Elõny: mindhárom szak:
biológia, ének, technika
szakos tanár v., harmadik
szakként testnevelés szakos tanári v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola

Tolnay Lajos
Általános Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: (29) 370-039

Tanító – alsósok oktatására, vagy napközis feladatok ellátására

Mezõtúri Református
Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola és
Általános Iskola
5401 Mezõtúr,
Kossuth L. út 2.
Tel.: (56) 350-012
Tel./fax: (56) 350-305
E-mail: refgim@reformatus-mezotur.sulinet.hu

Informatika–bármely
szakos tanár

Matematika–kémia vagy
matematika–testnevelés
vagy matematika–angol
szakos tanár

Matematika–fizika szakos
tanár

Biológia–technika vagy
biológia–ének vagy
ének–technika szakos
tanár

Egyéb
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bartók-Babits Utcai
Óvoda
4031 Debrecen,
Bartók Béla út 78.
Tel./fax: (52) 417-858

Dajka
(határozott idõre)

Dajkai v.

ÁEI: 2011. júl. 18.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., iskolai végzettséget igazoló om.
f.: Illés Jánosné
óvodavezetõ
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
vp: vezetõi pótlék
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.
(I. 14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 11.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., fejlesztési
elképzelések, iskolai vég-

Alsózsolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3571 Alsózsolca,
Kossuth L. út 138.
Tel.: (46) 520-020

Közösségi Ház és
Könyvtár
3571 Alsózsolca,
Görgey út 1.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Közösségi Ház
és Könyvtár, Sportcsarnok
és Sportpálya rendeltetésszerû mûködésének biztosítása, a Helytörténeti

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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programok szervezése.
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3

4

gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõi tanfolyam eredményes elvégzése, a felsõfokú közmûvelõdési
végzettségnek és
szakképzettségnek, vagy
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. §
(1) bekezdés ab) alpontban megnevezett szakvizsgának megfelelõ feladatkörben legalább
5 év szgy., kiemelkedõ
közmûvelõdési tevékenység, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.
Elõny: közmûvelõdési
területen szerzett vgy.

zettséget tanúsító om., b.,
szgy. meglétét igazoló munkáltatói igazolás, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõ” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Alsózsolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
f.: Marcsikné Orosz Emese
aljegyzõ
Tel.: (46) 520-032
Koczka Imréné
Tel.: (46) 520-020

Közlemény fõiskolai és egyetemi szintû oklevelek érvénytelenítésérõl
Az egyetemi szintû mérnök szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 1974.
június 26-án, a 416/1974. sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2011. március 28-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Kovács Viktor s. k.,
fõtitkár

***

A Rendõrtiszti Fõiskola pénzügynyomozói alapképzési szakán a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97. §
(1) bekezdése és a rendvédelmi felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 55/1999. (III. 31.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.2.1 pontja alapján kiállított L-154/2007. törzskönyvi számú és PTJ 046199
nyomdai sorszámú oklevelet visszavonom és érvénytelenítem.
Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérõrnagy s. k.,
tanszékvezetõ egyetemi tanár

1176

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

11. szám

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Pályázati felhívás könyvesboltok számára a Hermész-díj elnyerésére
A Hermész-díjat 1997-ben a kiemelkedõ könyvesboltok tevékenységének elismerésére alapította a kulturális minisztérium. A Hermész-díj pályázat útján nyerhetõ el. A Hermész-díjat azok a könyvesboltok nyerhetik el, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.
A pályázaton valamennyi magyarországi könyvesbolt részt vehet.
A Hermész-díj pályázati feltételei:
1. A könyvesbolt – általános profilú vagy szakkönyvesbolt (pl. szépirodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom, mûszaki,
orvosi, zenei, mûvészeti stb. szakbolt) – eleget tesz az alábbi követelményeknek:
– a könyvesbolt készleten tartja a profiljába tartozó, szakmai szempontból színvonalas, három éven belül megjelent
kiadványok jelentõs részét,
– árusítja a kiírásban megjelölt év (tárgyév) idevágó könyvtermésének számottevõ részét,
– a bolt kínálata meghaladja az 1000 címet,
– általános profilú könyvesboltok kínálatában az elmúlt három éven belül megjelent címek minél szélesebb spektrumban megjelennek, különös tekintettel a magyar és világirodalmi, gyermek- és ifjúsági, ismeretterjesztõ és mûvészeti kiadványokra,
– idegen nyelvû és szakkönyvesbolt esetén a választék folyamatosan legalább 1000 címbõl áll,
– a könyvesboltnak legalább 3 éves mûködést kell igazolnia.
A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent, ha a könyvesboltban
– minél nagyobb számban dolgoznak szakképzett eladók,
– kaphatóak vagy megrendelhetõek határon túli magyar nyelvû kiadványok,
– kaphatóak kulturális, illetve szakfolyóiratok.
2. A könyvesboltban folyamatosan biztosított az idegen nyelvû kiszolgálás.
3. A pályázó rendelkezzen olyan adatbázissal, amely tartalmazza a piacon beszerezhetõ magyar nyelvû kiadványok
adatait, és kívánságra azok beszerzését vállalja.
4. A pályázó évente legalább hat rendezvényt szervez, pl. író-olvasó találkozó, irodalmi, képzõmûvészeti, zenei, fotómûvészeti stb. esemény.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (a pályázó neve és címe, a könyvesbolt neve, címe és profilja),
– a pályázó bolt bemutatását,
– a mûködési engedély másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
– a pályázó önértékelését az adott évrõl, benne a megvalósított programok dokumentálását is (meghívó, fotó,
sajtóanyag stb.),
– a kiadók ajánlását és egyéb referenciákat.
A pályázatot a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Mûvészeti Fõosztály címére (1055 Budapest, Szalay u. 12–14.) kell
benyújtani 2011. május 20-ig.
A pályázatokat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által felkért Szakmai Bizottság bírálja el, amely javaslat alapján az
odaítélésrõl a miniszter dönt.
A nyertes pályázó jogosult a Hermész-táblát a könyvesboltban kihelyezni.
A bizottság javaslatára a nemzeti erõforrás miniszter a Hermész-díjat visszavonhatja, ha a könyvesbolt a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy egyébként méltatlanná válik a Hermész-díjra.
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A Hermész-díj átadására az Ünnepi Könyvhéten, ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjazott könyvesboltok, valamint a Szakmai Bizottság névsora az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján is megjelenik.
Hammerstein Judit s. k.,
helyettes államtitkár

Pályázati felhívás a 2011. évi Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím elnyerésére

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium pályázatot hirdet
a 2011. évi Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím elnyerésére
A Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím azoknak a közmûvelõdési intézményeknek adományozható, amelyek a
közmûvelõdés minõségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak.
A Minõsített Közmûvelõdési Intézmény címet igazoló okiratot a Nemzeti Erõforrás Minisztérium minisztere 2012. januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja
A pályázat célja – a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közmûvelõdési tevékenységet végzõ intézmények
minõségorientált mûködésre ösztönzése és a közmûvelõdési minõségfejlesztés területén 2010. január 1-jétõl elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén mûködõ, közmûvelõdési feladatokat ellátó – a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó –
intézmény.
A pályázat elbírálásának szempontjai
– A pályázati anyag határidõre történõ beérkezése.
– A pályázó jogosultsági megfelelése.
– A pályázat formai megfelelése.
– Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
= az intézmény által végzett valamennyi közmûvelõdési tevékenység megfelel a közmûvelõdési feladatellátásra
vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közmûvelõdési intézmény mûködését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenõrzõ kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
= az intézmény valamennyi közmûvelõdési tevékenysége megfelel a minimális szakmai elvárásoknak (a közmûvelõdési tevékenység alapkövetelményeinek ellenõrzõ kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
= az intézmény valamennyi pályázott közmûvelõdési tevékenységében érvényesülnek a minõségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, az egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységével pályázhat a címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelõlap közmûvelõdési intézmény minõségfejlesztõ munkájáról);
= az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erõforrások
menedzselése területén (Értékelõlap a szervezeti adottságokról).
– Az intézményi önértékelési adatok megalapozottságának és a minõsítési követelmények teljesülésének helyszíni
szemlén megállapított eredménye.
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A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) a Szakmai Minõsítõ Testület Titkárságán
(a továbbiakban: Titkárság) keresztül látja el. Az MMIKL a pályázat feltételeirõl régiónként általános tájékoztatókat
tart, melynek idõpontjai és helyszínei a www.erikanet.hu honlapon jelennek meg. A honlapon megtalálható a pályázat
teljes dokumentációja. Felvilágosítás kérhetõ a 06 (1) 225-6024-es telefonon.

A pályázat benyújtásának feltételei
Elõjelentkezés
A pályázati szándékot az Elõjelentkezési lap kitöltésével és a minõsítési eljárásért fizetendõ díj befizetését igazoló bizonylat másolatával, legkésõbb 2011. május 15-ei postai feladási dátummal kell jelezni a Szakmai Minõsítõ Testületnek
címzett, az MMIKL címére küldött levélben (1011 Budapest, Corvin tér 8.).
A minõsítési eljárásért fizetendõ díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet az MMIKL MNB
10032000-01425334-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fõ részvételét a pályázat benyújtására felkészítõ képzésen, konzultációs lehetõséget a pályázat beadásáig, továbbá az elektronikus pályázati segédanyagot (CD).
Azoknak az intézményeknek, melyek az Elõjelentkezési lapon jelezték az 1 fõ képviselõ részvételi szándékot a pályázati felkészítõ képzésen, az MMIKL egynapos felkészítõ képzést tart, melynek idejérõl és helyérõl a jelentkezõket értesíti. A felkészítõ képzések idõpontja és helyszíne a regisztrált jelentkezõk számától és regionális elhelyezkedésétõl függõen kerül meghatározásra.
A pályázat benyújtása
A pályázatokat a www.erikanet.hu honlapon on-line kell benyújtani. A kitöltõ felület tartalmazza az Elõjelentkezési
lapot. A csatolni kívánt dokumentumokat pdf formátumban kell feltölteni. Többoldalas dokumentumot egy fájlként kell
szkennelni.
A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefûzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani – a
Szakmai Minõsítõ Testületnek címzett, az MMIKL címére küldött levélben. Az adathordozók közötti eltérés esetén a
Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat postára adásának határideje: 2011. szeptember 10.
A borítékon fel kell tüntetni: Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím elnyerésére benyújtott pályázat 2011.
A pályázat tartalmi és formai követelményei1
Dokumentumok

Megjegyzés

1. Címlap

Kötelezõ csatolni
Tartalma
Az intézmény neve
Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím elnyerésére
benyújtott pályázat 2011. felirat

2. Tartalomjegyzék

Kötelezõ csatolni – max. 1 oldal

3. Jelentkezési lap

Kötelezõ csatolni

1

A pályázati dokumentációt tartalmazó ûrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök a www.erikanet.hu honlap
Minõségfejlesztés címszó alatt találhatók, onnan letölthetõk.
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Megjegyzés

Kötelezõ csatolni – max. 14 500 karakter
Tartalma:
Rövid intézményi történet
Mûködési és szervezeti felépítés
Szolgáltatások köre
Partnerkapcsolatok
Társadalmi környezet

5. Szervezeti önértékelési dokumentumok
5.1. A közmûvelõdési intézmény mûködését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenõrzõ kérdéslistája

Kötelezõ csatolni
Tartalma
100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható

5.2. Értékelõlap a szervezeti adottságokról

Kötelezõ csatolni
Tartalma
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés

Vezetés
Stratégiai tervezés
Emberi erõforrások menedzselése

5.3. Tevékenységenként az 5.3.1. és 5.3.2. pontok szerinti Kötelezõ mindazokra a tevékenységekre kitölteni
dokumentum kitöltése
mindkét dokumentumot, amelyekkel a címre pályázik,
illetve amelyeket végez az intézmény (minimum 1,
maximum 12 tevékenység)
Tartalma
5.3.1. A közmûvelõdési tevékenység
alapkövetelményeinek ellenõrzõ kérdéslistája

Minden tevékenységnél 100%-os megfelelés, nemleges
válasz nem adható

5.3.2. Tevékenységenként kapcsolódó Értékelõlap
közmûvelõdési intézmény minõségfejlesztõ munkájáról

A címre pályázott tevékenység(ek)nél 60%-os, a végzett
további tevékenységnél 30%-os megfelelés

6. Az intézmény szervezeti felépítési ábrája

Csatolható

7. A pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok,
ábrák és egyéb fontos információk
(pl. ISO 9001 és más tanúsítványok, illetve oklevelek
másolata, az utóbbi 5 évben nyertes pályázatok
felsorolása stb.)

Csatolható (max. 40 000 karakter, vagy 10 A/4 oldal)

A pályázat beadását követõen hiánypótlásra nincs lehetõség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minõsítõ Testület elfogadta, de a helyszíni szemlét megelõzõen 30 nappal pályázatát visszavonja, a minõsítés díjának 75%-át az MMIKL visszautalja.
A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségérõl, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének idõpontjáról a pályázó intézmények 2011. szeptember 30-ig értesítést kapnak.
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A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– az elõjelentkezési lap postai feladási dátuma késõbbi, mint 2011. május 15.,
– hiányzik a minõsítési eljárásért fizetendõ díj befizetését igazoló bizonylat másolata,
– a pályázó nem jogosult a pályázaton részvételre,
– a pályázat formai nem megfelelõsége,
– az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek,
– az on-line pályázat kitöltése hiányos,
– on-line pályázat végleges mentése 2011. szeptember 9-én 24 óráig nem történt meg,
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezõen elõírt dokumentumot,
– a kinyomtatott pályázat nem fûzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minõsítõ Testület a pályázatból kizárja, melyrõl
értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minõsítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenõrzése, a
minõsítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységek keretében modellértékûnek tekinthetõ
módszerek, eljárások feltárása. A Szakmai Minõsítõ Testület dönt az értékelõ szakértõk felkérésérõl. A helyszíni szemle
menetérõl, idõpontjáról a Titkárság értesíti a pályázó intézményt a szemle tervének megküldésével.
A helyszíni szemlérõl értékelõ jelentés és javaslat készül, mely tartalmazza a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény
cím odaítélését, vagy a pályázat elutasítását.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.
Értékelés
A Szakmai Minõsítõ Testület, az értékelésre felkért szakértõk véleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a miniszternek a cím viselésére jogosult intézményekre.
Döntés
A miniszter a Szakmai Minõsítõ Testület elõterjesztése alapján dönt a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím
odaítélésérõl.

A Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím visszavonása
A Minõsített Közmûvelõdési Intézmény címet elnyert intézményeknél, ha helyszíni ellenõrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minõsítõ Testület javaslatot tehet a miniszternek a cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. §
(6) bekezdés].
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ELÕJELENTKEZÉSI LAP
a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény cím
2011. évi pályázatra

A pályázó intézmény adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Telefon:
Honlap:
E-mail:
Az intézmény vezetõjének neve:
Telefon:
E-mail:
Az intézmény által minõsíttetni kívánt tevékenységek
felsorolása:
Az intézmény egy fõ képviselõvel részt kíván venni a
pályázati felkészítõ képzésen:

igen
nem

Melléklet: a minõsítési eljárásért fizetendõ díj utalásának igazolása.

Dátum: …………………………………

………………………………………
intézmény vezetõje
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A Pannon Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatósága a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
a PANNON EGYETEM
Belsõ Ellenõrzés
belsõ ellenõrzési vezetõi beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. szeptember 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott feladatok ellátása, így különösen:
– belsõ ellenõrzési kézikönyv elkészítése;
– a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenõrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetõjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
– a belsõ ellenõrzési tevékenység megszervezése, végrehajtásának irányítása;
– az ellenõrzések összehangolása;
– az éves ellenõrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenõrzési jelentés összeállítása;
– gondoskodni arról, hogy a belsõ ellenõrzési kézikönyvben rögzítésre és a belsõ ellenõrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségét biztosító eljárások, érvényesüljenek a pénzügyminiszter
által közzétett módszertani útmutatók;
– gondoskodni az ellenõrzések nyilvántartásáról, az ellenõrzési dokumentumok legalább 10 évig történõ megõrzésérõl, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
– a költségvetési szerv vezetõjét az éves ellenõrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekrõl tájékoztatni;
– a belsõ ellenõrök szakmai továbbképzésének biztosítása, képzési terv készítése;
– olyan nyilvántartási rendszer mûködtetése, amellyel az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon
követheti.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feltételek alapján:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közigazgatási, jog, államigazgatási), vagy más felsõfokú iskolai végzettség
esetén a kormányrendeletben elõírt képesítések valamelyikével még rendelkezik,
– legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati
viszony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
– rendelkezzen legalább 5 év gyakorlattal ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
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– MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintû ismerete,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121/D. §-ának megfelelõen rendelkezzen belsõ ellenõri regisztrációval.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a Pannon Egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony,
– felsõoktatási intézményben belsõ ellenõrként szerzett 5 éves szakmai gyakorlat,
– ÁBPE-I. továbbképzés sikeres elvégzése.
Elvárt kompetenciák:
– önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság, elemzõkészség, felelõsség- és hivatástudat,
– kommunikációs és fogalmazási készség.
A pályázat részeként benyújtani iratok, igazolások:
– pályázat, kísérõlevél,
– részletes szakmai önéletrajz,
– formanyomtatványok,
– végzettséget és szakképzettséget tanúsító bizonyítványok másolata,
– a belsõ ellenõri nyilvántartásba vétel igazolása,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A beosztás 2011. október 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(http://www.kszk.gov.hu) történõ megjelentetéstõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Pannon Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történõ megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.),
– személyesen: HR-Igazgatóság, Kiss Lúcia, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B épület fszt.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot, illetve a tisztség megnevezését.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. szeptember 30-ig kerül sor.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– Pannon Egyetem rektori körlevél,
– a Pannon Egyetem honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon beszerezhetõk [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt 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 intézmények 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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus szakvizsga, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.
kiemelkedõ szakmai
tevékenység,

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 31.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8401 Ajka, Városháza,
Szabadság tér 12.
Tel.: (88) 521-101
Fax: (88) 212-794

1

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka, Bródy u. 7.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény vezetõje
felelõs az önállóan
gazdálkodó

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási 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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és a költségvetési elõirány- vagyonnyilatkozat-tételi
zatok feletti rendelkezés
kötelezettség vállalása,
jogosultság tekintetében
büntetlen elõélet.
teljes jogkörrel rendelkezõ
költségvetési szerv szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja
munkáltatói jogokat, és
dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban hatáskörébe tartozó ügyekben. Felel a pedagógiai
munkáért, az intézmény
nevelési- és minõségirányítási programjának mûködéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért.

A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító om.
fényképpel ellátott szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, a pályázatban
elõírt további követelmények igazolására vonatkozó
okiratok, nyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Pc.: Ajka Város
Önkormányzatának
polgármestere
f.: tel.: (88) 521-136,
illetve személyesen az
intézményben.

Csabrendek Települési
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8474 Csabrendek,
Árpád u. 4.
Tel./fax: (87) 453-167

Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsõde
8474 Csabrendek,
Templom tér 13.
Óvodavezetõ

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, 5 év
szgy., az intézményben
fennálló, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún.
30-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a társulásban részt vevõ
települési önkormányzatok
együttes ülés keretében
bírálják el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
om., b., szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
Pc., f.: Turcsi József
polgármester
Tel.: (87) 550-071

Gávavencsellõ
Nagyközség és
Balsa Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Csicsergõ Óvoda
4471 Gávavencsellõ,
Hõsök tere 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógus v., legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 20.
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4471 Gávavencsellõ,
Petõfi út 1.
Tel.: (42) 206-001
Fax: (42) 572-025

Tokod Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2531 Tokod,
Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: (33) 505-110
Fax: (33) 505-120
E-mail: tokod@tokod.hu

Mesevár Óvoda
2531 Tokod,
Köztársaság u. 3.
(székhely) és
2531 Tokod,
Hunyadi u. 2.
(telephely)
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, valamint annak szakszerû és
törvényes mûködtetése.
A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban
elõírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával.
Az intézmény mûködésével, mûködtetésével kapcsolatos minden olyan
feladat ellátása és döntés
meghozatala, melyet jogszabály vagy kollektív
szerzõdés nem utal más
szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a
fenntartóval. A német
nemzetiségi neveléshez
és a német nemzetiségi
hagyományok ápolásához
a megfelelõ körülmények

3
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magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló eredeti okiratok, vagy azok hiteles másolata, b., a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a
vpr.-t a település honlapján
közzétehetik, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
f.: Vojtó Mihályné
Gávavencsellõ Nagyközség
polgármestere

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõ szakképzettség a Közokt.tv. 17. és
18. §-ainak megfelelõen, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintû
MS Office/MS
Windows/NT/2000/XP
(irodai) alkalmazások.
Elõny: egyéb felsõfokú
képesítés, legalább 3 év
vgy., közoktatási intézményvezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi szakvizsga, német nemzetiségi
óvodapedagógusi diploma, vagy német nyelvbõl

ÁEI: az elbírálást követõ
napon.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a beadási határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag véleményezését követõen a pályázatokat a képviselõ-testület bírálja el és
hozza meg a döntést.
Juttatás: ill. a vonatkozó jogszabályokban foglaltak és a
képviselõ-testület döntése
szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. a Közokt.tv.
18. § (5)–(6) bekezdésében
elõírtak szerint, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget igazoló hiteles
om., b., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban
(1 eredeti + 1 másolat),
„Óvodavezetõ” megjelöléssel kell benyújtani.
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Vál Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2743 Vál,
Vajda János u. 2.
Tel./fax: (22) 353-411
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megteremtése. Az óvoda
vezetõje felel a takarékos
gazdálkodásért, az intézmény mûködését és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért. Az óvodavezetõ feladata a székhely
és telephely óvoda közötti
kapcsolattartásnak a kidolgozása, megteremtése és
biztosítása.

középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, vagy
továbbtanulás vállalása,
B kategóriás jogosítvány.

A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Pc., f.: Tokod Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
Tóth Tivadar
polgármester
www.tokod.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
ápr. 30.

Napközi Otthonos Óvoda
2743 Vál,
Vajda János u. 45.
Telephely:
2743 Vál,
Kossuth Lajos u. 12.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.
Elõny: legalább 1–3 év
vgy., felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalLf.: az intézmény törvémazások).
nyes mûködésének biztosí- Elvárt kompetenciák: a
tása, a pedagógiai munka
szakmai munka terén
szakmai irányítása, a peda- igényes, precíz, pontos,
gógiai program megvalóproblémamegoldó képessulásának biztosítása, az
ségekkel rendelkezzen.
intézményi költségvetés
betartása, munkáltatói,
vezetõi jogok gyakorlása,
személyügyi és gazdasági
feladatok ellátása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 13.
Pehi: 2011. júl. 21. vagy az
azt követõ testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban rögzítettek szerinti intézményi véleményeztetés,
valamint a pályázati határidõt követõ 21 napon belül
bizottság hallgatja meg a jelölteket, a döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai
ön., szakmai-, vezetõi program, végzettséget igazoló
om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Vál Község Önkormányzata
fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
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Pc.: Vál Községi
Önkormányzat
f.: Bechtold Tamás
polgármester www.val.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. máj. 12.
Iskolaigazgató
1

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8401 Ajka, Városháza,
Szabadság tér 12.
Tel.: (88) 521-101
Fax: (88) 212-794

2

Fekete István – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
Gimnázium és
Szakközépiskola
8400 Ajka,
Fürst S. u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

3

4

A Közokt.tv. 18. § bekezdés szerinti egyetemi
szintû v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 31.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító om.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázatban elõírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratok, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Pc.: Ajka Város
Önkormányzatának
polgármestere
f.: tel.: (88) 521-136,
illetve személyesen az
intézményben.

Felsõfokú pedagógusi v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Lf.: az intézmény vezetõje
felelõs az önállóan gazdálkodó és a költségvetési
elõirányzatok feletti rendelkezés jogosultság tekintetében teljes jogkörrel
rendelkezõ költségvetési
szerv szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény
mûködésével kapcsolatban
hatáskörébe tartozó ügyekben.

Bakonyszentkirály
Községi Önkormányzat
8430 Bakonyszentkirály,
Kossuth u. 69.
Tel./fax: (88) 585-320,
(88) 585-321

Békefi Antal
Általános Iskola és
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8430 Bakonyszentkirály,
Iskola tér 9.
Igazgató
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(BakonyszentkirályBakonyoszlop-Csesznek
Önkormányzata által
fenntartott intézmény.)
Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
vezetõi feladatok ellátása.

Vidékfejlesztési
Minisztérium
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.
Pf. 1860.

VM Kelet-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
6440 Jánoshalma,
Béke tér 13.
Igazgató, pedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)

Egyetem, tanári v. és az
intézményben folyó szakképzések irányának megfelelõ egyetemi v.; vagy
mérnök tanári v. és az
intézményben folyó szakképzések irányának megfelelõ egyetemi szintû
szakképzettség, B típusú
nemzetbiztonsági ellenõrLf.: a fõigazgató ellátja
zés lefolytatása, vagyonaz intézmény alapító oknyilatkozat-tételi eljárás
iratában (megtalálható a
lefolytatása, pedagógus
www.fvmaszk.hu honlaszakvizsga, vagy
pon) meghatározott széles Közokt.tv. 128. §-ának
körû szakmai-agrárgazda- (8)–(9) bekezdésében
sági, pedagógiai munka
meghatározottak; oktatásirányítását. Felel a pedagó- ban eltöltött legalább
giai munkáért, az intéz10 éves pedagógus munmény ellenõrzési, mérési,
kakörben szerzett szgy.;
értékelési és minõségirálegalább 5 éves oktatási
nyítási programjának mû- intézményben szerzett
ködéséért, a gyermek- és
vgy.; a nevelési-oktatási
ifjúságvédelmi feladatok
intézményben pedagógus
megszervezéséért és ellátá- munkakörben fennálló,
sáért, a nevelõ és oktató
határozatlan idõre szóló
munka egészséges és
alkalmazás, illetve a kinebiztonságos feltételeinek
vezéssel egyidejûleg közmegteremtéséért stb.
alkalmazotti jogviszonyVezeti a nevelõtestületet,
hoz szükséges feltételek
ellenõrzi és irányítja a
megléte; magyar államnevelõ és oktató munkát,
polgárság, vagy külön
arendelkezésre álló költjogszabály szerint jog a
ségvetés alapján biztosítja szabad mozgáshoz és
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
végzettséget, szakvizsgát
igazoló om., eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
zárt borítékban, „Iskolaigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Csillag Zoltán
polgármester
ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 14-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 13.
Pehi: 2011. aug. 12.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelõ
pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság
a pályázó részére visszaküldi. A benyújtott pályázatok elbírálása a beadási határidõtõl számított 60 napon
belül történik. Az intézmény
nevelõtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményezõ értekezletére a pályázók meghívást kapnak. Ezt követõen a
pályázókat a vidékfejlesztési
miniszter által létrehozott
Bíráló Bizottság meghallgatja, amelyet követõen a miniszter a véleményeket mérlegelve dönt.
A meghallgatás során a vezetõi képesség vizsgálatára
is sor kerül. A döntésrõl a
pályázók írásban kapnak
értesítést.
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a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, irányítja a
gyermek- és ifjúságvédelmi munkát stb. Költségvetési szerv vezetõjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelõ ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony mûködéséért és gazdálkodásáért,
valamint belsõ kontrollrendszeréért.

tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély; alapfokú
számítógépes ismeret;
büntetlen elõélet.
Elõny: tangazdaság mûködtetésével kapcsolatos
tapasztalatok; gyakorlóiskolai tapasztalat; szakmai
(agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel; idegennyelv-ismeret.

Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint a Kjt. közoktatási
intézményekben történõ
végrehajtásáról rendelkezõ
Korm. rendelet rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével,
egyetemi és egyéb végzettséget igazoló hiteles om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb vezetõi beosztás ellátására alkalmas egészségügyi
állapotát igazolja, nyilatkozat, amelyben vállalja, hogy
igazgatói megbízása esetén
a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárást lefolytatja, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen,
elektronikus vagy postai
úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
SzIF/1043-1/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
tanár munkakörben
fõigazgató.
Hiánypótlásnak a pályázati
határidõ lejártáig, valamint a
végzettséget bizonyító okiratok tekintetében az elbírálásig helye van abban az esetben, ha azokat a pályázó az
elbírálásig megszerzi.
A végzettséget igazoló
bizonyítványok elbírálásig
történõ megszerzését és
hiánypótlás keretében történõ becsatolását a benyújtott
pályázatban jelezni
szükséges.
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Pc.: Vidékfejlesztési
Minisztérium Személyügyi
és Igazgatási Fõosztály
E-mail:
katalin.torok@vm.gov.hu
f.: dr. Pécsi Mária
fõosztályvezetõ és
Török Katalin
osztályvezetõ nyújt,
a 06 (1) 795-3656,
illetve 06 (1) 795-3918-as
telefonszámon.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 14.
VM Közép-Magyarországi
Agrár-szakképzõ Központ,
Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 4/B
Tel.: (1) 433-1200
Fax: (1) 260-7260

VM KASzK, Szakképzõ
Iskola – Mezõgazdasági,
Erdészeti Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi v.,
vagy mérnök tanári v. és
az iskolában folyó szakképzések irányának megfelelõ egyetemi szintû
szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
Lf.: az intézmény alapító
lefolytatása, pedagógus
okiratában meghatározott
szakvizsga, vagy a szakszéles körû szakmai-agrár- képzettséghez kapcsolódó
gazdasági, pedagógiai
szakterületen szerzett tumunka irányítása, amely
dományos fokozat, vagy a
magában foglalja a mezõ- szakképzettséghez kapgazdasági (pl. gépszerelõ
csolódó szakterületen
stb.), vendéglátás-idegen- szerzett doktori cselekforgalmi (falusi vendégmény alapján szerzett
látó, panziós), élelmiszer- doktori cím, illetve a
ipari (szakács) és informa- Közokt.tv. 128. §-ának és
tikai (gazdasági) képzés,
(9) bekezdésében meghaa felnõtt- és továbbképzés, tározottak, a fenntartó
a gazdálkodás (tangazdaköltségvetési és pénzügyi
ság, tanmûhelyek üzemel- rendszerében való jártastetése), a szaktanácsadás
ság, oktatásban eltöltött
feladatait, ezért e szakterü- legalább 10 év pedagógus
letek elõzetes, részletes is- munkakörben szerzett
merete szükséges a megbí- szgy., legalább 5 év oktazáshoz.
tási intézményben szerzett
vgy., nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a kinevezéssel egyidejûleg

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug.
14-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati
feltételeknek nem megfelelõ
pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság a pályázó részére
visszaküldi. A határidõre
benyújtott pályázatok elbírálása a beadási határidõtõl
számított 60 napon belül
történik a jogszabályokban
meghatározott vélemények
figyelembevételével.
Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követõen – a vidékfejlesztési miniszter elõzetesen kért egyetértésével –
dönt. A döntésrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök
feltüntetésével, a szakmai
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VM KASzK, Szakképzõ
Iskola – Varga Márton
Kertészeti és Földmérési
Szakképzõ Iskola,
Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
1149 Budapest,
Mogyoródi út 56–60.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
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közalkalmazotti jogviszonyhoz szükséges feltételek megléte, magyar
állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély, igazolt
(legalább tanfolyam) alapfokú számítógépes ismeret, büntetlen elõélet.
Elõny: tangazdaság mûködtetésével kapcsolatos
tapasztalatok, gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai
(agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel.

munka részletes ismertetésével, az egyetemi és egyéb
végzettséget igazoló om.,
megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó program,
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb vezetõi beosztás ellátására alkalmas egészségügyi
állapotát igazolja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Felv/2/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképzõ
Központ, Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
E-mail:
kaszk.irattar@gmail.com
f.: Pintér Tibor
KASzK fõigazgató
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
márc. 11.

Egyetemi szintû tanári v.
és az iskolában folyó
szakképzések irányának
megfelelõ egyetemi v.,
vagy mérnök tanári v. és
az iskolában folyó szakképzések irányának megfelelõ egyetemi szintû
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, vagy
a szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016.
aug. 14-ig szól.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõn
túli, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelõ
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Lf.: az intézmény alapító
okiratában meghatározottszéles körû szakmai-agrárgazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely
magában foglalja a kertész, földmérõ-térképész,
természet- és környezetvédõ képzés, a felnõtt- és továbbképzés, a gazdálkodás
(tangazdaság, tanmûhelyek
üzemeltetése), a szaktanácsadás feladatait, ezért
e szakterületek elõzetes,
részletes ismerete szükséges a megbízáshoz.

szerzett tudományos fokozat, vagy a szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett doktori
cselekmény alapján szerzett doktori cím, illetve a
Közokt.tv. 128. §-ának és
(9) bekezdésében meghatározottak, a fenntartó
költségvetési és pénzügyi
rendszerében való jártasság, oktatásban eltöltött
legalább 10 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább 5 év oktatási intézményben szerzett
vgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a kinevezéssel egyidejûleg közalkalmazotti jogviszonyhoz szükséges feltételek
megléte, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint jog a
szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély, igazolt
(legalább tanfolyam)
alapfokú számítógépes
ismeret, büntetlen elõélet.
Elõny: tangazdaság mûködtetésével kapcsolatos
tapasztalatok, gyakorlóiskolai tapasztalat, szakmai
(agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel.

pályázatokat, érvénytelenként az Elõkészítõ Bizottság
a pályázó részére visszaküldi. A határidõre benyújtott pályázatok elbírálása a
beadási határidõtõl számított
60 napon belül történik a
jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembevételével, valamint Korm.
rendelet alapján.
Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követõen – a vidékfejlesztési miniszter elõzetesen kért egyetértésével –
dönt. A döntésrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön., az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével,
az egyetemi és egyéb végzettséget igazoló om., megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó program, a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a magasabb vezetõi beosztás ellátására alkalmas egészségügyi
állapotát igazolja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
Felv/4/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
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Pc.: VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképzõ
Központ, Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
VM Gyakorlóiskola
E-mail:
kaszk.irattar@gmail.com
f.: Pintér Tibor
KASzK fõigazgató
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
ápr. 4.
Cserszegtomaj Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8372 Cserszegtomaj,
Iskola u. 17.
Tel.: (83) 330-001
Tel./fax: (83) 330-520

Szabó István
Általános Iskola és Óvoda
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: intézményvezetõi
feladatok ellátása.

A Közokt.tv.-ben elõírt
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû v. és szakképzettség, büntetlen elõélet, legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 2.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 6.
Pehi: legkésõbb 2011. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról az önkormányzat képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
Pvalamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
iskolai végzettséget igazoló
eredeti okirat, vagy annak
hiteles másolata, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a pályázóval a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
személyesen vagy postai
úton, „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc., f.: Bartha Gábor
polgármester
f.: Berta Sándorné
jegyzõ
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Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9300 Csorna,
Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-114
Fax: (96) 261-680

2

3

A képzés szakirányának
megfelelõ pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú (fõiskolai szintû) iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, a szakképesítésnek megfelelõ vagy
Lf.: a Csornai Általános és azzal egyenértékû szakképesítés, valamint a szakteMûvészeti Iskola, Óvoda
rületen szerzett legalább
irányítói, ellenõrzési, minõségbiztosítási feladatai- 5 év szgy., vagyonnyilatnak ellátása. Az intézmény kozat-tételi eljárás lefolyalapító okiratában megha- tatása, büntetlen elõélet.
Elõny: felhasználói szintû
tározott alaptevékenység
MS Office (irodai alkalellátásának biztosítása.
Kapcsolattartás a fenntar- mazások).
tóval és polgármesteri
hivatalával. Munkáltatói
feladatok ellátása az intézményben. Kapcsolattartás
a város közoktatási, kulturális, szociális és egészségügyi társintézményeivel.
Az intézményvezetõi feladatok ellátása mellett tanári (szaktanári) vagy tanítói munkakörbe tartozó
feladatok ellátása.
Feladatkörébe tartozik az
intézmény takarékos gazdálkodásának biztosítása.
Az intézmény egyszemélyi
felelõs vezetõjeként biztosítja az iskola rendjét, fegyelmét, rendeltetésszerû
mûködését, tantervi és
nevelési célkitûzéseinek
megvalósítását.
Intézményi innovációkat
kezdeményez, dolgoz ki,
folytat, az intézmény tevékenységét segítõ pályázatokat készít. Kapcsolatot
tart az intézményi társulást, fenntartói megállapodást kötõ települések
önkormányzataival.
Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola, Óvoda
9300 Csorna, Árpád u. 2.
Igazgató,
tanári vagy tanítói munkakörben
(teljes munkaidõ)
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ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a magasabb
vezetõ személyérõl a Korm.
rendelet 5. § (9)–(11) bekezdésében foglalt szervezetek,
valamint Csorna Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságának véleményezését követõen Csorna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképesítést
igazoló om., b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
részletes szakmai ön., nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
ajánlott küldeményként kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
3355/2011/1., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató, tanár/tanító.
A pályázat benyújtásának
feltétele, hogy azt legkésõbb
a benyújtási határidõ napján
postára adják.
Pc.: Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
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f.: dr. Turi György
polgármester
Tel.: (96) 590-112
Darnózseli Község
Önkormányzata
9232 Darnózseli,
Ady Endre u. 8.

Szigetköz Körzeti
Általános Iskola és
Mûvészetoktatási
Intézmény
9232 Darnózseli,
Bem tér 3.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: tanári és/vagy tanítói
tevékenység, valamint
vezetõi szakképesítés.

Géberjén és Fülpösdaróc
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/A

Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
4754 Géberjén,
Kossuth u. 7–11.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Közokt. tv. 54. §
(1)–(2) bekezdésében, valamint 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátása, az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény
képviselete, a beosztással
összefüggõ munkáltatói
jogok gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartókkal,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Fõiskola, vezetõi képesítés, közoktatásban végzett
tevékenység, legalább
5 év szgy., ECDL, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság.
Elõny: egyetem, alap
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), ECDL
Start, közoktatási szakon
szerzett v., pedagógus
szakvizsga, vgy., felhasználói szintû számítógép
ismeret.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., b.,
iskolai végzettséget igazoló
om.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
28/2011. (III. 23.), valamint
a munkakör megnevezését:
iskolaigazgató.
Pc.: Darnózseli Község
Önkormányzata
f.: Fazekas Zoltán
polgármester és
dr. Tóth Zoltán
körjegyzõ
Tel.: (96) 215-506

Általános iskolában
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges fõiskolai szintû v., legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
legalább 5 év szakmai
tapasztalat, intézményvezetõi szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
határozottság, együttmûködõ képesség, igényesség, pontosság.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl.
31-ig, 5 évre szól.
Határozott idejû, 2011.
aug. 1.–2016. júl. 31-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 5.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a
pályáztatási eljárásban részt
vevõ szervezetek véleményezik.
A véleményezési határidõ
leteltét követõen együttes
képviselõ-testületi ülésen
dönt Géberjén és Fülpösdaróc községi önkormányzatok
képviselõ-testülete.
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Nagy Gyula Testnevelés
Tagozatos Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3231 Gyöngyössolymos,
Jókai út 2.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: a Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Intézményfenntartó
Társulásban mûködik.

4

Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., képesítést igazoló hiteles
om., korábbi foglalkoztatási
jogviszonyra vonatkozó igazolások, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
257/2011/Önk., valamint a
munkakör megnevezését:
intézményvezetõ.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás
jogát fenntartja.
Pc.: Géberjén és
Fülpösdaróc Községi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
f.: dr. Székely Edit
Hajnalka
körjegyzõ
Tel.: (44) 357-231
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. máj. 5.

Tevékenységével felelõs
az általános iskola és napközi otthonos óvoda szakszerû és törvényes mûködéséért, közremûködik a
nevelõ és oktató munka
szükséges feltételeinek
kialakításában, felelõs a
tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért,
ellátásáért. A közoktatási
törvényben és más egyéb
vonatkozó jogszabályokban, az intézmény belsõ
szabályzataiban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása, nevelõ-oktató
munka irányítása, ellenõrzési, munkáltatói, vezetõi,
szakmai, gazdálkodási és
alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

GyöngyössolymosGyöngyös
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási Tanácsa
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Fõiskolai szintû v., pedagógus szakvizsga, az intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., az
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 22.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
a véleményezési határidõt
követõen egyetértési jogot
gyakorol, majd a magasabb
vezetõ kinevezésérõl Gyöngyössolymos-Gyöngyös
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Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányzatának
Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Tel.: (96) 522-203
Fax: (96) 522-221
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Az intézményvezetõ feladata a Közokt.tv.-ben
meghatározott intézményvezetõi feladatok ellátása.

határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: helyismerettel rendelkezõ pályázó.

Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., részletes szakmai ön.,
végzettséget igazoló hiteles
om., b., nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetve
arról, hogy a pályázóval
szemben nem áll fenn
a 2007. évi CLII. tv.
9. §-ában meghatározott
kizáró ok, adatvédelmi
nyilatkozat.

Doborjáni Ferenc
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Óvoda, Fejlesztõ Iskola,
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium Gyermekotthonok, Utógondozó
Otthon és Pedagógiai
Szakszolgálat
9400 Sopron,
Brennbergi u. 82.
Igazgató

Az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai (legalább fõiskolai) v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év – a
Közokt.tv. vonatkozó
szakasza szerinti – szgy.,
a Kjt., valamint a
Közokt.tv. vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételek (pl. büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása stb.).

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 2011. jún. 24.
Juttatás: ill., vp. és egyéb
juttatások Kjt. szerint, illetve
megegyezés alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
szgy-t igazoló hiteles om.,
iskola végzettséget tanúsító
oklevél, vagy annak hiteles
másolata, a 2007. évi
CLII. tv. alapján teljesítendõ
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlésének
elnöke
Tel.: (96) 522-201
f.: Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányzati
Hivatala
Tel.: (96) 522-214

Tóth Antal Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat
9400 Sopron,
Tóth Antal u. 1.
Igazgató
Lf.: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
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jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.

A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
ápr. 23.

Béri Balogh Ádám
Általános Iskola
7052 Kölesd,
József Attila u. 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Kölesd Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7052 Kölesd,
Kossuth tér 2.
Tel.: (74) 436-033

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései és
18. §-a szerinti v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
A magasabb vezetõ beLf.: a Közokt.tv.
osztás ellátására megbí54. §-ban meghatározott
zást az kaphat, aki a munfeladatok ellátása. Különö- káltatóval közalkalmazotti
sen az intézmény szaksze- jogviszonyban áll, vagy a
rû és törvényes mûködésé- megbízással egyidejûleg
nek, valamint a takarékos közalkalmazotti munkagazdálkodásának biztosítá- körbe kinevezhetõ.
sa, a munkáltatói jogok
gyakorlása, és döntés az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2011. aug. 17.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 20.
Pehi: 2011. aug. 16.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleményezési határidõt és az eseti
bizottság véleményének kialakítását figyelembe véve a
soron következõ elsõ ülésén,
legkésõbb 2011. aug. 16.
napján a képviselõ-testület
dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Kölesd Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Berényi István
polgármester

Martfû Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5435 Martfû,
Szent István tér 1.

Damjanich János
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium
5435 Martfû,
Lenin út 15–17.
Igazgató

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ soros
testületi ülés.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.

Lf.: a Közokt.tv.-ben és a
munkaköri leírás alapján
ellátandó feladatok, valamint az alapító okiratban

Egyetemen szerzett tanári
v., pedagógus szakvizsga,
vagy közoktatás-vezetõi
szakirányú v., büntetlen
elõélet, legalább 5 év
szgy., megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
tanári feladat ellátására
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meghatározott feladatok
ellátásának irányítása,
ellenõrzése, az intézmény
vezetése, döntések elõkészítése, a mûködéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
az intézmény képviselete.

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 5 év vgy.

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
végzettséget igazoló om.,
vpr., fejlesztésre vonatkozó
program.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Martfû Város
Polgármesteri Hivatal
titkársága

József Attila Általános
Iskola 5435 Martfû,
Május 1. út 2.
Igazgató

Fõiskolán szerzett tanári
v., pedagógus szakvizsga,
vagy közoktatás-vezetõi
szakirányú v., büntetlen
elõélet, legalább 5 év
szgy., megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg tanári feladat ellátására közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: legalább 5 év vgy.

Lf.: a Közokt.tv.-ben és a
munkaköri leírás alapján
ellátandó feladatok, valamint az alapító okiratban
meghatározott feladatok
ellátásának irányítása, ellenõrzése, az intézmény
vezetése, döntések e lõkészítése, a mûködéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
az intézmény képviselete.
Ságújfalu és Kishartyán
Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
3162 Ságújfalu,
Dózsa Gy. út 15.
Tel.: (32) 402-200

Körzeti Általános és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda
3162 Ságújfalu,
Kossuth út 134.
Igazgató

Szakmai felsõfokú v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 30. napot
követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc.: Szentes Attila
polgármester

Tiszaújváros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.
Tel.: (49) 548-014
Fax: (49) 548-011

Általános Iskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási és
Pedagógiai – Szakmai
Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

Büntetlen elõélet, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., az intézményben

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 6.
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Tokod Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2531 Tokod,
Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: (33) 505-110
Fax: (33) 505-120
E-mail: tokod@tokod.hu
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3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.
Igazgató

pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a magasabb vezetõi
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló kinevezés. Elõny:
intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év
általános iskolában szerzett vgy., felhasználói
szintû számítógépes
ismeretek.

Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen, 2011.
aug. 25-én kerül sor.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján bizottság véleményezi.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
„Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási és Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázata” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Tiszaújváros Város
Önkormányzat
polgármestere
f.: Tiszaújváros Város
Önkormányzata oktatási
ügyekért felelõs alpolgármestere
Tel.: (49) 548-010, illetve a
Polgármesteri Hivatal
Intézményi, Szociális és
Sport Irodájának vezetõje
Tel.: (49) 548-060
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. máj. 6.

Hegyeskõ Általános
Iskola 2531 Tokod,
Béke u. 26.
(székhely),
2531 Tokod,
Határ u. 6.
(telephely)
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógus
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
pedagógus szakvizsga

ÁEI: az elbírálást követõ
napon.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
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Lf.: a Közokt.tv.-ben és
vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézményvezetõi feladatok ellátása. Az intézmény szakmai irányítása, vezetése,
valamint annak szakszerû
és törvényes mûködtetése.
A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban
elõírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával.
Az intézmény mûködésével, mûködtetésével kapcsolatos minden olyan
feladat ellátása és döntés
meghozatala, melyet jogszabály, vagy kollektív
szerzõdés nem utal más
szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a
fenntartóval.
A német nemzetiségi oktatáshoz és a német nemzetiségi hagyományok ápolásához a megfelelõ körülmények megteremtése.
Az iskola igazgatója felel a
takarékos gazdálkodásért,
az intézmény mûködését
és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és
programok elkészítéséért,
továbbá a gyermekvédelmi
feladatok ellátásának megszervezéséért.
Az igazgató feladata a
székhely és telephely iskola közötti kapcsolattartásnak a kidolgozása, megteremtése és biztosítása.
Az igazgató feladata az
oktatás színvonalának
emelése érdekében, céljából program(ok) kidolgozása, bevezetése, végrehajtása és ellenõrzése.

(intézményvezetõi szakképzettség), az adott oktatási intézményben a vezetõi megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, azonos munkakörben szerzett
legalább 3 év vgy., felhasználói szintû
MS Office/MS
Windows/NT/2000/XP
(irodai) alkalmazások.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, német nyelvbõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga,
B kategóriás jogosítvány,
akinek további munkavégzésre irányuló jogviszonya nincs.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag véleményezését követõen a pályázatokat a képviselõ-testület bírálja el és
hozza meg a döntést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a képviselõ-testület
döntése alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettségeket
igazoló hiteles om., b., vagy
a kérelem feladását igazoló
bizonylat, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.

11. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1203
4

A pályázatot 2 példányban
(1 eredeti + 1 másolati), személyesen vagy postai úton,
„Iskolaigazgató” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Pc., f.: Tóth Tivadar
polgármester www.tokod.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
ápr. 30.
Vál Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2743 Vál,
Vajda János u. 2.
Tel./fax: (22) 353-411

Vajda János
Általános Iskola
2743 Vál,
Szent István tér 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Általános iskolai tanító
vagy általános iskolai
tanár v., legalább 5 év
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga, büntetlen elõélet.
Lf.: az intézmény törvéElõny: legalább 1–3 év
nyes mûködésének biztosí- vgy., felhasználói szintû
tása, a pedagógiai munka
MS Office (irodai alkalszakmai irányítása, a peda- mazások).
gógiai program megvalóElvárt kompetenciák: a
sulásának biztosítása, az
szakmai munka terén
intézményi költségvetés
igényes, precíz, pontos,
betartása, munkáltatói,
problémamegoldó képesvezetõi jogok gyakorlása, ségekkel rendelkezzen.
személyügyi és gazdasági
feladatok ellátása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 13.
Pehi: 2011. júl. 21. vagy az
azt követõ testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban rögzítettek szerinti intézményi véleményeztetés,
valamint a pályázati határidõt követõ 21 napon belül
bizottság hallgatja meg a jelölteket, a döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai
ön., szakmai-, vezetõi program, végzettséget igazoló
om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Vál Község Önkormányzata
fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
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Pc.: Vál Községi
Önkormányzat
f.: Bechtold Tamáspolgármester www.val.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 12.
Vokány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7768 Vokány,
Kossuth u. 104.
Tel.: (72) 377-718
Fax: (72) 377-143

Fõiskolai szintû v., pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, német nyelvbõl C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
legalább 5 év vgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

Általános Iskola
7768 Vokány,
Kossuth u. 46.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: alapfokú oktatási
intézmény vezetése.

ÁEI: elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 6.
Pehi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
végzettséget, képzettséget
igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
752/2011., valamint a munkakör megnevezését:
iskolaigazgató.
Pc.: Vokány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
f.: Mester Mihályné

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskolai szintû v., logopédus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban szerzett
legalább 5 év szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. júl. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., az intézményegység vezetésére vonatkozó
vpr., eddigi munkaviszonyok igazolása, adatvédelmi
nyilatkozat.

I. Kerületi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai
Intézet
1012 Budapest,
Logodi u. 80.
Tel.: (1) 375-3130
Fax: (1) 375-3130

Logopédiai Intézet
Intézményegység-vezetõ
Lf.: a Logopédiai Intézet
intézményegység szakmai
irányítása, vezetése, ellenõrzési feladatainak ellátása, logopédusi feladatok
ellátása.
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A pályázatot 2 példányban,
személyesen vagy postai
úton, „Logopédiai Intézet
intézményegység-vezetõ”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: I. Kerületi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai
Intézet
Furta Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4141 Furta,
Petõfi u. 1.
Tel.: (54) 441-471
Fax: (54) 511-000

Általános Mûvelõdési
Központ
4141 Furta, Petõfi u. 7.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
Furta-Darvas-Bakonszeg
Mikro-térségi Közoktatási
Intézményi Társulás fenntartásában mûködõ
intézmény.
Lf.: Ellátandó területek:
Általános iskolai intézményegységek: Furta,
Darvas, Bakonszeg – intézményegység-vezetõ;
Óvoda intézményegységek: Furta, Darvas, Bakonszeg – intézményegységvezetõ; Közmûvelõdési
intézményegység Furta;
Élelmezési intézményegység Furta. (A társulás kibõvítése folyamatban van
Bakonszeg Község általános iskolai feladat-ellátásával.)

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: többéves vgy.,
egyetemi v., közmûvelõdésben szerzett gyakorlat,
felhasználói szintû MS
Windows NT/2000/XP.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug.
14-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. megoldható.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., képesítést igazoló
hiteles om., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban
(1 eredeti + 1 másolati), zárt
borítékban, „ÁMK igazgatói
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Furta Községi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
f.: Krucsó Antal
polgármester
Tel.: (54) 441-409

Mezõlak Község
Önkormányzata
8514 Mezõlak,
Arany J. u. 1.
Tel./fax: (89) 348-002

Közös Fenntartású
Mezõlaki Általános
Mûvelõdési Központ
8514 Mezõlak,
Ady u. 41.
Intézményvezetõ

Fõiskola, szakirányú
felsõfokú v. (fõiskola,
egyetem), a Közokt.tv.
16–17. § és 18. §-ai szerint meghatározottak,
pedagógus szakvizsga.
Elõny: legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 60 nap, 2011. jún. 30.
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Pehi: 2011. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,
egyéb végzettséget, képzettséget igazoló om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
kizárólag postai úton,
nyomtatott formában kell
benyújtani.
Pc.: Nagy Gábor
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 2.

Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes vezetése,
irányítása, teljes körû
vezetõi feladatok ellátása,
munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, szakmai követelmények alapján.

Nádasd és Környéke
Óvoda-, és Iskolafenntartó
Társulás Társulási Tanácsa
9915 Nádasd,
Kossuth u. 101.

Széchenyi István
Általános Mûvelõdési
Központ
9915 Nádasd,
Vasúti u. 5/3.
Intézményvezetõ

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, szakirányú felsõfokú v., legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: idegen nyelv ismerete, számítástechnikai
ismeretek, vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ leteltét követõ 30 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló om., b., vpr. 10 évre,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc., f.: Nádasd és Környéke
Óvoda-, és Iskolafenntartó
Társulás
Tel.: (94) 524-014

Orosháza Város
Általános Iskolája és
Pedagógiai Szolgáltató
Intézménye
5900 Orosháza,
Elõd u. 17.
Tel./fax: (68) 510-775

Vörösmarty Mihály
Tagintézménye
5900 Orosháza,
Vörösmarty u. 4.
Tagintézmény-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, jogszabályban
elõírt képesítés és gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 17.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
a Korm. rendeletben foglalt
benyújtási és véleményezési
határidõt követõen kerülnek
elbírálásra.

Lf.: a Közokt.tv. és annak
végrehajtási rendelete
alapján meghatározott feladatok.
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büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: helyi lakos,
helyismeret.

Putnok Város
Önkormányzatának Û
Képviselõ-testülete
3630 Putnok,
Kossuth út 5.
Tel.: (48) 530-030
Fax: (48) 530-054

A Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdése alapján, a
Közokt.tv. 17. §-a szerinti
felsõfokú iskolai v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga keretében szerzett
Lf.: Péczeli József Általá- intézményvezetõi szaknos Mûvelõdési Központ
képzettség, a nevelési
igazgatója, aki egyben el- intézményben pedagógus
látja a Péczeli József ÁMK munkakörben fennálló,
határozatlan idejû közalÁltalános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája igazga- kalmazotti jogviszony,
vagy a megbízással egytói feladatait is.
Az ÁMK intézményegysé- idejûleg közalkalmazotti
gei – ezen belül a nevezett munkakörbe kinevezhetõ,
iskola – Alapító Okiratábüntetlen elõélet, cselekvõképesség.
ban szereplõ feladatai
Elõny: pedagógus munkaellátásának irányítása.
körben szerzett legalább
5 év vgy.
Péczeli József
Általános Mûvelõdési
Központ
3630 Putnok,
Gárdonyi u. 1.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
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A vezetõi megbízásról az
Igazgató-tanács dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-séget igazoló om., szakmai
ön., b., a tagintézmény vezetésére vonatkozó vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
11-1/2011., valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezetõ igazgató
Vörösmarty Mihály
Tagintézmény.
Pc.: Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai
Szolgáltató Intézménye
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 13.
ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig szól.
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: Korm. rendelet
alapján.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget, pedagógus szakképzettséget igazoló
hiteles om., részletes szakmai ön., az iskola, illetve az
ÁMK egyéb intézmény-egységeinek vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
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Szent László Alapfokú
Oktatási Központ
8796 Türje,
Szabadság tér 11–15.
Intézményvezetõ
Az intézmény Közös
Fenntartású Többcélú
Közoktatási Intézmény,
amelyhez tartozik a helyi
intézményben 1–8. osztályos iskola, párhuzamos
osztályokkal a felsõ tagozaton, Pedagógiai Szakszolgálat térségi ellátással,
3 csoportos Óvoda, 1
Tagintézmény Batyki
telephellyel 1–3. osztály
összevontan, óvodával,
valamint 1 Tagintézmény
Óhidi telephellyel
1–4. osztályokkal.

4

30 napnál nem régebbi b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
személyesen – elõzetes
egyeztetés után – munkaidõben kell benyújtani.
Pc.: Tamás Barnabás
polgármester
f.: Ambrus Katalin
Polgármesteri Hivatal

Felel azok törvényes,
szakszerû, innovatív
mûködéséért, személyi,
tárgyi feltételek biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

Türje, Batyk, Kisgörbõ,
Óhid, Szalapa, Mihályfa,
Kisvásárhely, Tekenye
Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
8796 Türje,
Szabadság tér 9.
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Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, a munkakör betöltését szabályozó Közokt.tv. pályázat
kiírásának idõpontjában
aktuális követelményeinek történõ megfelelés,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és
Kulturális Közlönyben való
megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ együttes
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szükség esetén szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., iskolai végzettséget tanúsító hiteles om.,
b., vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Mlinárik László
polgármester
Tel.: (83) 556-152 vagy
(30) 612-2126

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt 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 intézmények 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
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási 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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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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Kiss Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1028 Budapest,
Hidegkúti út 167.
Tel./fax: (1) 274-7549

Szolfézstanár
pátyi telephelyre
(részmunkaidõs)

Fáy András
Református Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2217 Gomba,
Iskola u. 2.
Tel.: (29) 433-261
E-mail: iskola@gomba.hu

Tanító, osztály tanítására
és napközibe

Fõiskolai szakirányú v.
Elõny: református vallás
és lelkészi ajánlás.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 8.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön.
Pc.: Tasi Kálmán igazgató

Piliscsabai Palánta
Általános Iskola
2085 Pilisvörösvár,
Fõ út 134.
Tel./fax: (26) 374-457

Matematika és/vagy
fizika, kémia, földrajz,
informatika szakos tanár
(teljes munkaidõ,
1 év határozott idõre)

Felsõfokú tanári v.,
felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: azonnal, illetve
2011. júl. 1.
Pehi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Korrepetitor (részmunkaidõs)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
Pályakezdõ pedagógus,
szakmai ön.
vagy utolsó éves fõiskolás Pc.: zenede@t-online.hu
hallgató.
vagy
kiss.zenede@gmail.com
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Kertvárosi ÁMK
Általános Iskolája
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 40/A
Tel.: (34) 311-772
Fax: (34) 309-035

2

3

11. szám
4

Lf.: tanári feladatok
ellátása, differenciált
oktatás.

A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., b., motivációs
levél.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a munkakör megnevezését:
matematika és/vagy fizika,
kémia, földrajz, informatika
szakos tanár.
Pc.: Mayer Ágnes
igazgató
E-mail:
mayer.agnes@palanta.hu

Matematika–technika vagy Fõiskolai v.
matematika–fizika, vagy
matematika–informatika
szakos tanár
(határozott idõre)
Angol–német szakos tanár

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: a közzétételtõl számított 15 napon belül.
Pehi: a pbhi-t követõ
15 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om.
Pc.: Mózes Gáborné
igazgató

Egyéb
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

ÁMK Mesepalota
Dajka (határozott idõre)
Mûvészeti Óvoda
2454 Iváncsa,
Lf.: gyermekgondozási
Arany János u. 1.
feladatok, takarítás.
Tel.: (25) 256-818
E-mail: ovoda@ivancsa.hu

Dajka szakképesítés.

ÁEI: 2011. aug. 8.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2011. jún. 30.
Pc.: Andrási Mária
óvodavezetõ
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Büntetlen elõélet, felsõfokú közmûvelõdési v. és
szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi v.
és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
1/2000. (I. 14.) NKÖM

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 2.
Pehi: legkésõbb a 2011.
júliusi rendkívüli testületi
ülésen.

Törökbálint Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 79.
Tel.: (23) 335-021
Fax: (23) 336-039
E-mail:
hivatal@torokbalint.hu

1

Munkácsy Mihály
Mûvelõdési Ház
Intézményvezetõ
Lf.: az önállóan mûködõ,
elõirányzatai felett részjogkörrel rendelkezõ

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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Munkácsy Mihály Mûvelõdési Ház tevékenységi
körébe tartozó feladatok
vezetõi irányítása.

11. szám

3

4

rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket nyújtó közmûvelõdési
vezetõi v., kiemelkedõ
közmûvelõdési tevékenység, legalább 5 év szgy.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre, valamint a
gazdálkodásra épülõ középtávú fejlesztési elképzelések,
hiteles om., b., eddigi munkaviszonyok igazolásai,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot CD-n és
elektronikus úton is be kell
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
22/7/2011., valamint a munkakör megnevezését:
Munkácsy Mihály
Mûvelõdési Ház,
igazgató.
Pc., f.: Dr. Horti István
jegyzõ
Tel.: (23) 337-723/231
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét
Az elõszóban dr. Lomnici Zoltán a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:
„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi
kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a
büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igényének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet
számos jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend minõségéért.”
A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 600 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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 600 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 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

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 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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