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JOGSZABÁY
A Kormány 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerrõl szóló
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A központi gyakornoki rendszerben az e rendelet szerint meghatározott keretszám erejéig felsõoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott,
szakképesítéssel még nem rendelkezõ)
„b) a felsõoktatási intézmények oktatói utánpótlásának
biztosítására a miniszter által meghatározott szakképzést
folytatók vesznek részt [az a)–b) pont szerinti jelölt a továbbiakban együtt: központi gyakornok].”
2. §
A Kr. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatott szakképzésben a jelölt – a 14. § (2) és
(3) bekezdésében foglalt kivétellel – legfeljebb az általa
elsõként választott szakképesítésre külön jogszabályban
meghatározott szakképzési ideig vehet részt.”

12. szám

12. § (2) bekezdése szerinti esetben a szakképesítéssel már
rendelkezõ szakirányú szakképzésben részt vevõ rezidensek után, melynek célja a rezidens szakképzése normatív
költségének megtérítése.”
5. §
A Kr. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A miniszter az egészségpolitika által meghatározott célok megvalósítása érdekében központi gyakornoki helyek
létesítésére a felsõoktatási intézmény számára támogatást
nyújt, melynek keretében a központi gyakornok szakképzésének teljes idõtartamára kifizetésre kerül (kerülnek):]
„b) a Kjt. besorolása alapján a központi gyakornok részére kötelezõen járó illetmény és az illetménnyel összefüggõ járulékok, valamint a külön jogszabály alapján kötelezõen járó egyéb juttatások,”
6. §
A Kr. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történõ részvétel során a támogatott jelölt a
szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az adott évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározott mértékû támogatásra
jogosult, amelyet legfeljebb a támogatott jelölt szakképesítésére külön jogszabályban meghatározott szakképzés
idõtartamára vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele minden alkalommal a szakképzés követelményeinek megfelelõ 12 hónap idõtartamú képzési idõ letöltése.
(3) A támogatás a központi költésvetésbõl a felsõoktatási intézmény által utólag kerül folyósításra a jelölt számára
a 16. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodás
alapján.”

3. §
7. §
A Kr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások folyósításának feltétele, hogy a jelölt szakképzésének teljesítésérõl a
munkáltató és a felsõoktatási intézmény havonta elektronikus úton tájékoztassa a 22. § szerinti szervet.”

A Kr. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel összefüggõ egyes feladatok ellátására a miniszter a
felsõoktatási intézmények részére évente a miniszter által
megállapított támogatást nyújt.”

4. §
8. §
A Kr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter az egészségügyi szolgáltató által igényelhetõ támogatást biztosít a felsõoktatási intézményeknek az általános orvos vagy egészségpszichológia szakon
végzett szakképesítéssel még nem rendelkezõ, valamint a

A Kr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
a) a pályakövetési rendszer tapasztalatai,
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b) a munkaerõ-piaci elõrejelzések,
c) a diplomás munkanélküliség helyzetének értékelése
és
d) a megelõzõ évben benyújtott jelölti jelentkezések
száma és szakmánkénti megoszlása alapján
minden év október 30-áig javaslatot tesz a miniszternek
az egyes megyék vonatkozásában azoknak a szakképesítéseknek a körére, amely szakképesítések hiányszakmának
való minõsítése indokolt, emellett a következõ évre vonatkozóan a rezidensek egyetemi régiókra lebontott keretszámaira (a továbbiakban: rezidensi keretszám), és az egyes
felsõoktatási intézmények vonatkozásában az általuk költségtérítéses képzésbe felvehetõ jelöltek keretszámára. Az
egyes felsõoktatási intézmények régiójába tartozó megyék
felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A miniszter minden év december 15-éig közzéteszi
az (1) bekezdésben meghatározott, a következõ évre vonatkozó keretszámokat és megyénként a hiányszakmák
körét.
(3) A rezidensi keretszámok esetében külön kerülnek
meghatározásra az általános orvos szakon végzettek, valamint a fogorvos, gyógyszerész és egészségpszichológia
szakon végzettek számára kiírható állások keretszámai.”
9. §
A Kr. 11. §-a és 12. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„11. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók az általuk a
szakma gyakorlására alkalmasnak ítélt jelölttel az adott
évben megkezdõdõ, a szakképzési idõszak alatti alkalmazásukra irányuló elõszerzõdés vagy már fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján, az adott évre meghirdetett rezidensi keretszámok erejéig az év során folyamatosan igényelhetik az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatást.
(2) A támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza
a) annak a szakképzésnek a megjelölését és számát,
amelyre a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató a
nyilatkozatot benyújtja,
b) a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató szakképzõ hellyé minõsítését igazoló iratot,
c) az adott szakképzés vonatkozásában érvényes mûködési engedélyt,
d) a támogatás-igényléssel összefüggésben az igénylõ
részérõl a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét,
e) nyilatkozatot arra nézve, hogy az igényelt szakképzési hely tekintetében legalább a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozatának megfelelõ munkabér pénzügyi fedezete
a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató rendelkezésére áll, és kötelezettségvállalást arra nézve, hogy azt a jelölt részére a szakképzés teljes idõtartamára megfizeti,
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f) a jelölttel
fa) megkötött foglalkoztatásra irányuló elõszerzõdést
vagy
fb) a fennálló foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó okiratot,
amely magában foglalja azon nyilatkozatot, hogy az
egészségügyi szolgáltató a jelölt adott szakmára való alkalmasságáról elõzetesen meggyõzõdött,
g) az fa) alpont esetében kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a támogatás odaítélése esetén az egészségügyi
szolgáltató a jelölttel a 17. § (2) bekezdése szerinti tartalommal szerzõdést köt,
h) a (6) bekezdésben meghatározott szempontokat igazoló dokumentumokat.
(3) A támogatási-igénylési nyilatkozatokat a 22. § szerinti szerv részére kell benyújtani postai úton vagy elektronikus úton, amely haladéktalanul továbbítja azt a Bizottság részére.
(4) A támogatás odaítélésérõl a Bizottság javaslata alapján a miniszter 15 napon belül dönt a 10. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott szempontok alapján, és döntésérõl haladéktalanul értesíti a
22. § szerinti szervet. A 22. § szerinti szerv az egészségügyi szolgáltatót, azon felsõoktatási intézményt, amelynek
a régiójába az egészségügyi szolgáltató tartozik (a továbbiakban: illetékes felsõoktatási intézmény), valamint a jelöltet postai úton és – ha az elektronikus úton történõ értesítéshez hozzájárult – elektronikus úton értesíti.
(5) Amennyiben a támogatás igénylésére a 10. § (2) bekezdése alapján meghatározott hiányszakmában kerül sor,
a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt a 10. §
(1) bekezdés a)–d) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott szempontok alapján az igényelt álláshely vonatkozásában az 5. § (3) bekezdése szerinti támogatás odaítélésérõl is.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalánál
elõnyben kell részesíteni azokat az igényeket, ahol
a) az egészségügyi szolgáltató a támogatott jelölt alkalmazásával éri el az adott szakma vonatkozásában az orvos-beteg arány országos átlagát,
b) az egészségügyi szolgáltató igazoltan 1 évnél
hosszabb ideje nem tudta az állást betölteni, vagy
c) az egészségügyi szolgáltatónál a támogatott jelölt alkalmazásával válik lehetõvé egyes állami kötelezettségvállalásból származó feladatok teljesítése.
(7) A 22. § szerinti szerv folyamatosan, egyetemi régiónként hozzáférhetõvé teszi honlapján az adott évben még
betölthetõ rezidensi keretszámokat.
12. § (1) Az adott évben meghirdetett rezidensi keretszámokból az október 31-éig be nem töltött rezidensi helyek a Bizottság javaslatára, miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók. Az átcsoportosításra irányuló kérelmet a
jelöltnek és az õt foglalkoztatni kívánó, vagy már foglal-

1220

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

koztató egészségügyi szolgáltatónak együttesen kell
november 15-éig benyújtania a Bizottsághoz.
(2) Az átcsoportosítás történhet az egyes régiók között,
irányulhat a ráépített és a második vagy további alapszakképesítés megszerzésének támogatására, valamint a szakképesítését költségtérítéses formában megkezdõ jelölt támogatott szakképzésbe történõ átvételére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntés a 10. § (1) bekezdés
a)–d) pontja, a 11. § (6) bekezdése, valamint a (4) bekezdés szerinti szempontok alapján történik.
(4) Az átcsoportosítási kérelmek elbírálásánál elõnyben
kell részesíteni a szakképesítéssel még nem rendelkezõ
személyek vonatkozásában benyújtott kérelmeket.
(5) Az adott évre vonatkozóan meghirdetett keretszámok december 31-éig használhatók fel.”
10. §
(1) A Kr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A miniszter által megállapított, meghirdethetõ központi gyakornoki állások száma nem haladhatja meg az
adott évre vonatkozóan meghatározott rezidensi keretszám 25%-át. Amennyiben a szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus képzés vonatkozásában az adott évben támogatott rezidensi keretszám meghatározására nem kerül sor, a felsõoktatási intézmények kezdeményezésére, az oktatói utánpótlás biztosítására a miniszter dönthet ezen szakokon központi gyakornoki hely
odaítélésérõl. A miniszter ezen döntését a felsõoktatási intézményben az egy oktatóra jutó hallgató-, valamint szakorvosjelölt-aránynak és a felsõoktatási intézmény alkalmazásában álló oktatók korfájának a figyelembe vételével
hozza meg.”
(2) A Kr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A központi gyakornoki állást meghirdetõ felsõoktatási intézmény minden év október 1-jéig az (5) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt személyérõl.”
(3) A Kr. 13. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) A központi gyakornoki állásra jelentkezõ jelölteket
a felsõoktatási intézmény a döntésérõl postai úton és – ha a
jelölt az elektronikus úton történõ értesítéshez hozzájárult
– elektronikus úton értesíti. A jelölt a felsõoktatási intézmény döntésérõl a (6) bekezdés szerinti idõpontot követõen személyesen is felvilágosítást kérhet.
(9) A felsõoktatási intézmény által alkalmazni kívánt jelölt október 15-éig köteles írásban értesíteni a felsõoktatási intézményt, hogy az elnyert állást be kívánja-e tölteni.
Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségét határidõben nem teljesíti, vagy az állást nem kívánja betölteni, a
rangsorban a következõ jelöltnek kell azt felkínálni.”

12. szám
11. §

A Kr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A szakképzés ideje alatt a jelöltnek – a 2. §
(7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – lehetõsége van a szakváltásra, amennyiben valamely egészségügyi szolgáltatóval a foglalkoztatásáról megállapodást
köt.
(2) Amennyiben a jelölt által elsõként választott szakképesítés külön jogszabályban meghatározott szakképzési
idejébõl a szakváltáskor hosszabb idõ lenne hátra, mint a
szakváltást követõen a választott szak szakképzési ideje,
az így fennmaradó támogatás második alapszakképesítés,
vagy ráépített szakképesítés megszerzésére felhasználható, amennyiben a jelölt az elsõ szakképesítés megszerzését
követõ két éven belül megkezdi azt.
(3) Az a jelölt, aki az elsõként megszerzendõ szakképesítésének idõtartama alatt egészségügyi indokból válik alkalmatlanná a szakképzés teljesítésére, szakváltás esetén
az illetékes felsõoktatási intézmény javaslata és a miniszter döntése alapján, a 2. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a szakképzés teljes idõtartamára történõ támogatásra jogosult. A miniszter a döntését az egészségügyi alkalmatlanságról szóló független szakértõi vélemény figyelembe vételével hozza meg.
(4) A szakváltás iránti kérelmet a (3) bekezdés szerinti
esetben az illetékes felsõoktatási intézményhez, egyéb
esetben a 22. § szerinti szervhez kell benyújtani.
(5) A szakképzés során
a) az egészségügyi szolgáltató jogutód nélküli megszûnése esetén,
b) az egészségügyi szolgáltató akkreditációjának elvesztése esetén,
c) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben és
d) az (1) bekezdésben meghatározott esetben
van lehetõség az egészségügyi szolgáltató váltásra a jelölt szakképzésének e rendeletben meghatározottak szerinti folyamatos támogatása mellett.
(6) Az 5. § (3) bekezdése, valamint a 6. § (2) bekezdése
szerinti támogatás szakváltás, valamint egészségügyi szolgáltató váltás esetén csak abban az esetben kerülhet folyósításra, ha olyan megyében található egészségügyi szolgáltatónál folytatja a jelölt a szakképesítését, ahol az adott évben az általa választott szakma hiányszakmának minõsül.”
12. §
(1) A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatott jelölt által meghatározott felsõoktatási intézmény a jelölttel a szakképzésben való részvételrõl
megállapodást köt a támogatás odaítélésétõl számított harminc napon belül, amely megállapodás szakképzési jogviszonyt keletkeztet a felsõoktatási intézmény és a jelölt között. A szakképzés kezdõ idõpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja. A szakképzés felsõoktatási in-
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tézmény által szervezett programjának kezdõ idõpontja az
adott év november 1-je.”
(2) A Kr. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi szolgáltatóval létesített megállapodás alapján a szakképzés megkezdését megelõzõen teljesített gyakorlati idõbõl legfeljebb egy év – az egészségügyi szolgáltató akkreditációjának figyelembe vételével –
a szakképzés teljesítésébe beszámítandó.”
13. §
A Kr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a jelölt nem vállalja, hogy az általa választott
szak vonatkozásában – a 14. §-ban foglaltakra figyelemmel – külön jogszabályban meghatározott képzési idõ leteltét követõ három éven belül szakvizsgát szerez, illetve
ezt a vállalását nem teljesíti, a képzési idõre folyósított támogatás visszatérítésére köteles.”
14. §
(1) A Kr. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22. § A szakképzés költségvetési forrásának a kezelését és az ezzel összefüggõ adminisztrációs feladatokat az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
végzi.”
(2) A Kr. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A 22. § szerinti szerv jogosult a szakképzés teljesítésének menetét ellenõrizni.”
15. §
A Kr. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A felsõoktatási intézmény a szakvizsgával
már rendelkezõ, és költségtérítéses képzés keretében második, illetve további vagy ráépített szakképzésben részt
vevõ jelölttõl havonta legfeljebb a Kjt. szerinti közalkalmazotti J fizetési osztály 1. fizetési fokozat garantált illetménye 15%-ának megfelelõ mértékû szakképzési díjat
szedhet. A szakképzési díj a (2)–(4) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével havonta egy alkalommal, legfeljebb
egy hónapra vonatkozó összegben, utólag kerülhet beszedésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakképzési díj
a) a szakképzéssel kapcsolatos adminisztratív költségeket és
b) a felsõoktatási intézmény által a jelölt képzési programja végrehajtásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások költségét
foglalja magába.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adminisztratív költségek összege nem haladhatja meg havonta az (1) bekezdés szerinti összeg 10%-át.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeg az adott hónapban a szakképzés teljesítéséhez a felsõoktatási intéz-

1221

mény által ténylegesen nyújtott szolgáltatással arányosan
határozható meg.”
16. §
(1) A Kr. 25. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés alapján a szakképzésüket e rendeletben foglaltak szerint befejezõk a szakgyakorlati idejük
alatt,
a) – a b) pontban foglalt kivétellel – rezidensként,
b) amennyiben háziorvostan szakképzésben vesznek
részt, központi gyakornokként
vesznek részt a szakképzésben. Az a) és b) pont szerinti
személyek a szakgyakorlati idejük megkezdésének évére
meghatározott keretszámokon belül valamennyi, e rendelet szerinti támogatásra jogosultak az erre irányuló, e rendeletben meghatározott támogatás-igénylési nyilatkozat
benyújtásával.
(3) A támogatás-igénylési nyilatkozatok elsõ alkalommal 2011. június 1-jét követõen nyújthatók be.
(4) Az e rendeletnek az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 72/2011. (IV. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálybalépését
megelõzõ napon hatályos rendelkezései alapján kiírt pályázati eljárás eredménye alapján elnyert támogatott állások erejéig a 2011. évre meghatározott keretszámok 2011.
szeptember 1-jéig nem használhatók fel. A támogatott állást elnyert egészségügyi szolgáltatók támogatás-igénylési
nyilatkozat benyújtása nélkül ez idõpontig jogosultak az
elnyert állás betöltésére, az így be nem töltött álláshelyek
2011. szeptember 2-át követõen felhasználhatóak.”
(2) A Kr. 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az e rendeletnek a Kr. hatálybalépését megelõzõ
napon hatályos rendelkezései alapján meghirdetett, 2011.
évre vonatkozóan az egyes felsõoktatási intézményekhez
rendelten meghatározott keretszámok szakmánként történõ bontás nélkül érvényesek, a 2011. évre meghirdetett hiányszakmák valamennyi megyére vonatkoztatva érvényesek.
(6) A (3)–(5) bekezdés, a 25/A. § és e bekezdés 2012. január 1-jén hatályát veszti.”
17. §
A Kr. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
ráépített és a második vagy további alapszakképesítés
megszerzésének támogatására, valamint a szakképesítését
költségtérítéses formában megkezdõ jelölt támogatott
szakképzésbe történõ átvételére irányuló átcsoportosításra
2011. évben a meghirdetett keretszámok 15%-áig van lehetõség.”
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18. §

A Kr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
19. §
A Kr.
a)
2. § (5) bekezdésében az „5. § (4) bekezdése
alapján” szövegrész helyébe az „5. § (4) bekezdése és a
12. § (2) bekezdése alapján” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében az „az 5. § (4) bekezdésében foglalt szakképzéseket” szövegrész helyébe az „a fogorvos, a gyógyszerész, valamint a második vagy további
alapszakképzéseket és a ráépített szakképzéseket” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az
Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg, 3. §
(1) bekezdés a) pontjában a „megpályázható” szövegrész
helyébe az „igényelhetõ” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdésében a „közterheket is tartalmazó mértékben” szövegrész helyébe a „munkáltató által
fizetendõ járulékokkal együtt” szöveg,
e)
5. § (2) és (3) bekezdésében az „elnyerte” szövegrész helyébe a „megkapta” szöveg,
f)
5. § (4) bekezdésében a „kiírt pályázati felhívás
egészségpolitikai indokok alapján” szövegrész helyébe a
„meghirdetett keretszám” szöveg,
g)
6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában és 17. §
(2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg,
h)
13. § (4) bekezdésében a „rezidensi pályázatok
elbírálására” szövegrész helyébe a „központi gyakornoki
állások betöltésére” szöveg,
i)
13. § (5) bekezdésében a „rezidensi pályázatot
benyújtott” szövegrész helyébe a „központi gyakornoki állásra jelentkezõ” szöveg,
j)
17. § (1) bekezdésében a „minisztériummal”
szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg,
k)
18. § (3) bekezdésében a „minisztérium részére
történõ megtérítésére” szövegrész helyébe a „visszatérítésére” szöveg és
l)
25. § (1) bekezdésében az „alkalmazni kell”
szövegrész helyébe az „alkalmazni kell a törzsképzésük
befejezését követõen” szöveg, a „december 31-éig” szövegrész helyébe a „június 30-áig” szöveg
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HATÁROZAT
A Kormány 1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért
és a Távoktatásért 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. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
2.
A Kormány
a)
felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés
kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;
b)
megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
c)
egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány
feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak
érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el,
valamint felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. július 31.

lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

3.
A megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészíti a számviteli törvény szerinti
egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.
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4.
A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a
Közalapítvány vagyona értéke erejéig –, valamint a megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ
õrzésére a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli
ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat – a Kormány
a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására fordítja,
amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl
és a 4. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot
közleményben tájékoztassa.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
6.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a)
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért létrehozásáról szóló 2281/1999.
(XI. 5.) Korm. határozat,
b)
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért létrehozásáról szóló 2281/1999.
(XI. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 2192/2000.
(VIII. 31.) Korm. határozat,
c)
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Alapító Okiratának módosításáról
szóló 1104/2004. (X. 20.) Korm. határozat, valamint
d)
az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért Alapító Okiratának módosításáról
szóló 1059/2009. (IV. 24.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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
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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;
b)
megbízza a nemzeti erõforrás minisztert és a
közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
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.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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 va-
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gyont 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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ban, valamint az alapító okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
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.
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 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 tárgyá-

A Kormány 1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
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, továbbá 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 az alábbiak szerint
határoz:
1.
A Kormány
a)
módosítja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:
alapító okirat) és elfogadja annak egységes szerkezetbe
foglalt szövegét;
b)
felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában,
valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány
nevében és képviseletében eljárjon.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
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2.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal
3.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a)
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1076/2000. (IX. 15.) Korm. határozat, továbbá
b)
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1014/2002. (II. 27.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakításáról
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 2. §-a, továbbá 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 1.
pontja alapján a következõk szerint határoz:
1.
A Kormány az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával
közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel
rendelkezõ nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.
2.
A Kormány
a)
felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs
minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV
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Zrt.) útján, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl,
valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére
az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a
közigazgatási és igazságügyi miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése
szerinti megállapodás megkötésérõl;
b)
egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány
céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja
után esedékessé váló kötelezettségei a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Kft. vagyonává váló volt közalapítványi vagyon kizárólag
a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre
fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;
c)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan
biztosítható legyen a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3.
A Kormány
a)
felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az Alapító nevében kérelmezze a
Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében
eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;
b)
megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése
és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény
2. § (2) bekezdése szerinti, a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ
térítésmentes átadása érdekében;
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c)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése
napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását
követõen azonnal
4.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl
és a 2. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot
közleményben tájékoztassa.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5.
A Kormány megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a stratégiai partnerség jegyében
megállapodjon a Magyar Tudományos Akadémia elnökével a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok vonatkozásában – különös tekintettel a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány intézeteire – a Kormány és a Magyar Tudományos Akadémia közötti stratégiai együttmûködésrõl és a feladatmegosztás módjáról.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
6.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a)
a Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány megszüntetésérõl és tevékenységének más szervezeti
keretek között történõ folytatásáról szóló 2203/2004.
(VIII. 23.) Korm. határozat,
b)
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány
közalapítvánnyá történõ átalakításáról és a Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány megszüntetésével
és tevékenységének más szervezeti keretek között történõ
folytatásáról szóló 2203/2004. (VIII. 23.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1032/2005. (IV. 4.) Korm. határozat,
c)
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1017/2006.
(II. 15.) Korm. határozat, továbbá
d)
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1079/2007.
(X. 10.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakításáról
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 2. §-a, továbbá 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
1. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1.
A Kormány az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Gandhi Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek
minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.
2.
A Kormány
a)
felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs
minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV
Zrt.) útján, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a közigazgatási
és igazságügyi miniszterrel az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;
b)
egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány
céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait – ideértve a Gandhi Gimnáziummal kapcsolatos intézményfenntartói feladatokat is – a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás
kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak
át; a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló, volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítha-
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tó, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak
megfelelõen használható fel;
c)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható
legyen a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3.
A Kormány megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a stratégiai partnerség jegyében
megállapodjon Pécs Megyei Jogú Város képviselõjével a
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok vonatkozásában – különös tekintettel a
Gandhi Gimnázium mûködtetésére, és e vonatkozásban
Pécs Megyei Jogú Város kisebbségi részesedéssel járó tulajdonosi szerepvállalására a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-ben – a Kormány és Pécs Megyei
Jogú Város közötti stratégiai együttmûködésrõl és a feladatmegosztás módjáról.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
4.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megalapításra kerülõ Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetén belül, az
ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület felállításáról a Közalapítvány társalapítóival folytatott konzultáció eredményeként gondoskodjon.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. megalakításával egyidejûleg
5.
A Kormány
a)
felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével
egyidejûleg, az alapító nevében kérelmezze a Közalapítvány székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b)
megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése
és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény
2. § (2) bekezdése szerinti, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;
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c)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése
napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását
követõen azonnal
6.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl
és a 2. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot
közleményben tájékoztassa.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
7.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba, egyidejûleg hatályát veszti:
a)
a Gandhi Közalapítvány létrehozásáról szóló
1068/1995. (VII. 12.) Korm. határozat,
b)
a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 2292/1997. (IX. 24.) Korm. határozat,
c)
a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 2004/1999. (I. 18.) Korm. határozat,
d)
a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 1040/2004. (IV. 27.) Korm. határozat,
továbbá
e)
a Gandhi Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1043/2008. (VI. 30.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Határon Túli Magyar Oktatásért
Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakításáról
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 2. §-a, továbbá 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
1. pontja alapján a következõk szerint határoz:
1.
A Kormány az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Köz-
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alapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással
történõ megszüntetését arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával
közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel
rendelkezõ nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.

4.
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl
és a 2. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot
közleményben tájékoztassa.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

2.
A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány
céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre
irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-re szállnak
át. A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. vagyonává váló, volt
közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság
megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;
b)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-re átszálló
közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt
Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. által.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

5.
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

3.
A Kormány
a)
felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés
kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b)
megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése
és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény
2. § (2) bekezdése szerinti, a Bethlen Gábor Alapkezelõ
Zrt. részére történõ átszállása érdekében;
c)
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése
napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §
(3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben, a nemzeti
erõforrás miniszter elõterjesztésére
a Kecskeméti Fõiskolán
dr. Danyi József fõiskolai tanárt – a 2011. április 15-tõl
2015. április 14-ig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.

miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §
(3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti
erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
elõterjesztésére –
dr. Füsti-Molnár Szilvesztert
– 2011. május 15-ei hatállyal –
fõiskolai tanárrá kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent nyilvános könyvtárak
jegyzékében bekövetkezett változásokat, helyesbítéseket, valamint a jegyzékrõl törölt könyvtárak adatait is. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetõjét, irányító szervét (fenntartóját) és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.
Az összesített, aktuális jegyzék megjelent a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján 2010. február 17-én az alábbi elérhetõségen:
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke
Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár

Település

KSH- és megyekód

Áporka

1310108-PE

Aszód

1316188-PE

Baja

0303522-BÁCS

Báránd

0926693-HB

Budapest

0116337-FV

Budapest

0129744-FV

Budapest

0116337-FV

Budapest

0125405-FV

Budapest

0103179-FV

A könyvtár
neve

Áporka Községi Önkormányzat Községi Háza és
Könyvtára
Aszód Város Könyvtára és
Mûvelõdési Háza
Eötvös József Fõiskola
Könyvtára
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Evangélikus Hittudományi
Egyetem Könyvtára
Magyar Reklámszövetség
Szakkönyvtára
Mûcsarnok Nonprofit Kft.
Könyvtár, Archívum és Médiatár
Óbudai Egyetem Könyvtára

vezetõje

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Petõfi S. u. 68. 2338

Orbán Jánosné

Áporka Község Önkormányzata

Kossuth L. u. 72. 2170

Sáhóné Bordás Éva

Bajcsy-Zsilinszky
u. 12–14. 6500
Kossuth tér 1. 4161

Majorné Bodor Ilona

Aszód Város Önkormány- városi könyvtári feladatok
zata
ellátása
Eötvös József Fõiskola
fõiskolai könyvtári feladatok ellátása
Báránd Község Önkorközségi könyvtári feladatok ellátása
mányzata
Evangélikus Hittudományi egyetemi könyvtári feladatok ellátása
Egyetem
Magyar Reklámszövetség szakkönyvtári feladatok ellátása
Mûcsarnok Nonprofit Kft. szakkönyvtári feladatok ellátása

Rózsavölgyi köz 3. 1141

Adovicsné
Majoros Adrienn
dr. Bácskai Károly

Dob u. 45. 1074

Bense Dalma

Dózsa György út 37. 1146 Héjj Klára
Tavaszmezõ u. 15–17.
1084
Török u. 12. 1023

Strasszer Mihályné
dr. Kapronczay Katalin

községi könyvtári feladatok ellátása

egyetemi könyvtári feladatok ellátása
Nemzeti Erõforrás Minisz- szakkönyvtári feladatok ellátása
térium

Óbudai Egyetem
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Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár

címe
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Helyesbítések, változások a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 56. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)

KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

címe

vezetõje

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Dombóvár

1707685-TO

Városi Könyvtár

Hunyadi tér 25. 7200

Virágné Bán Emma

Gyöngyös

1005236-HE

Mátrai út 36. 3200

Göröcsné Orsó Ágnes

Gyöngyösoroszi

1013338-HE

Jókai út 3. 3211

Zimányné
Fekete Zsuzsanna

Gyöngyösoroszi Község
Önkormányzata

Gyõr

0825584-GY

Hédervári u. 3. 9026

Figula Anikó

Hajdúböszörmény

0903045-HB

Hajdúnánás

0922406-HB

Hatvan

1022309-HE

Károly Róbert Fõiskola Kar
Könyvtára
Gyöngyösoroszi Általános
Mûvelõdési Központ
Községi Könyvtár és József
Attila Mûvelõdési Ház
Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtár
Kertész László Városi
Könyvtár
Móricz Pál Városi Könyvtár
és Helytörténeti Gyûjtemény
Ady Endre Könyvtár

Dombóvár Város Önkormányzata
Károly Róbert Fõiskola

Hercegszántó

0312937-BÁCS

Heves

1014526-HE

Széchenyi István Egyetem egyetemi könyvtári feladatok ellátása
Hajdúböszörmény Város városi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Hajdúnánás Város Önkor- városi könyvtári feladatok
mányzata
ellátása
Hatvan Város Önkormány- városi könyvtári feladatok
zata
ellátása
Hercegszántó Község Ön- községi könyvtári feladatok ellátása
kormányzata
Heves Város Önkormány- városi könyvtári feladatok
ellátása
zata

Iván

0831635-GY

Jászboldogháza

Bocskai István tér 2. 4220 Andorkó Mária

Kossuth tér 3. 3000

Jellinek János

Kossuth Lajos Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
Heves Városi Mûvelõdési
Központ, Könyvtár és Sakktörténeti Kiállítóhely
Községi Könyvtár

Kossuth L. u. 54. 6525

Prodán Marin

Erzsébet tér 8. 3360

Erdészné
Turcsányi Katalin

Rákóczi sor 15. 9374

Németh Péterné

1615811-JNSZ

Jászboldogházi Községi
Könyvtár

Kossuth u. 1. 5144

Jászfényszaru

1623339-JNSZ

Városi Könyvtár

Fürst S. út 1. 5126

Pappné
Turóczi Henrietta
Bujdosó Katalin

Kaposvár

1420473-SO

Megyei és Városi Könyvtár

Csokonai u. 4. 7400

Kecskemét

0326684-BÁCS

Kecskeméti Református Egy- Szabadság tér 7. 6000
házközség Könyvtára

Kétegyháza

0403461-BÉ

Nagyközségi Könyvtár

Kocsér

1332771-PE

Kömörõ

1523612-SZB

Községi Könyvtár és Közmû- Kossuth L. u. 16. 2755
velõdési Színtér
Kossuth u. 1. 4943
Községi Könyvtár

Monostorpályi

0925894-HB

Thuolt István Általános Iskola, Landler tér 5. 4275
Óvoda és Könyvtár

Nagyhalász

1527155-SZB

Anóka Eszter Városi Könyvtár Arany J. u. 73/A 4485

Fõ tér 4. 5741

Iván Község Önkormányzata
Jászboldogháza Község
Önkormányzata
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Társulási Tanács

községi könyvtári feladatok ellátása
községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

városi könyvtári feladatok
ellátása
megyei könyvtári feladatok
Köpflerné Szeles Judit
ellátása
egyházi könyvtári feladaKecskeméti Református
Bán Magdolna
Egyházközség Presbitériu- tok nyilvános könyvtári ellátása
ma
Kétegyháza Nagyközség községi könyvtári feladaÁrgyelán Erzsébet
tok ellátása
Önkormányzata
községi könyvtári feladaBerenténé Bodvai Csilla Kocsér Község Önkortok ellátása
mányzata
községi könyvtári feladaKömörõ Község ÖnkorJuhászné Berezi Anett
tok ellátása
mányzata
Monostorpályi Község Ön- községi és iskolai könyvtáSáfrányné Félegyházi
ri feladatok ellátása
kormányzata
Beáta
Nagyhalász Város Önkor- városi könyvtári feladatok
Móré Lászlóné
ellátása
mányzata

12. szám

Rigó Tamásné

városi könyvtári feladatok
ellátása
fõiskolai könyvtári feladatok ellátása
községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
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Bocskai u. 12–14. 4080
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Település

KSH- és megyekód

A könyvtár
neve

címe

Magos Mûvelõdési Ház és
Fácán u. 1. 2942
Könyvtár
Nyírteleki Általános Mûvelõ- Petõfi Sándor u. 42. 4461
dési Központ
Városi Könyvtár
Falu Tamás Városi Könyvtár Falu Tamás u. 44. 2364

1122372-KO

Nyírtelek

1513550-SZB

Ócsa

1304075-PE

Orosháza

0423065-BÉ

Pápasalamon

1921607-VE

Sándorfalva

0631705-CSO

Sásd

0232160-BAR

Szendrõ

0508077-BAZ

Szeremle

0328820-BÁCS

Tolna

1725274-TO

Tornyospálca

1516957-SZB

Tura

1309593-PE

Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi
Könyvtára
Pápasalamoni Községi Könyvtár
Budai Sándor Mûvelõdési
Ház, Emlékház, Tájház és
Könyvtár
Sásdi Általános Mûvelõdési
Központ Városi Könyvtára és
Mûvelõdési Központja
Közmûvelõdési Központ és
Könyvtár
Széchenyi István Általános
Mûvelõdési Központ. Községi
és Iskolai Könyvtár
Bezerédj Pál Szabadidõközpont és Könyvtár
Tornyospálca Községi Önkormányzat Általános Mûvelõdési
Központ. Faluház-Könyvtár
Városi Könyvtár

Vámosszabadi

0812405-GY

Vecsés

vezetõje

Bajcsai Miklós
Urbinné Borbély Szilvia
Morvai Lajosné

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Nagyigmánd Nagyközség
Önkormányzata
Nyírtelek Város Önkormányzata

községi könyvtári feladatok ellátása
városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Ócsa Város Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása

Pápasalamon Község Önkormányzata
Sándorfalva Város Önkormányzata

községi könyvtári feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása

Kossuth u. 3. 5900

Hotoránné
Fekete Gabriella

Petõfi tér 11. 8594

Kis Melinda

Dózsa Gy. u. 2. 6762

Csányi Edit

Szent Imre út 29. 7370

Szeifer Csaba

Sásd Város Önkormányza- városi könyvtári feladatok
ellátása
ta

Fõ út 18. 3752

Liptákné Spisák Beáta

Fõ u. 44. 6512

Kisné Kovács Zsuzanna

Szendrõ Város Önkormányzata
Szeremle Község Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

Bajcsy-Zsilinszky Endre
u. 126. 7130
Mándoki út 14. 4642

Link Judit

Tolna Város Önkormányzata
Tornyospálca Község Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása
községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

Bartók B. tér 3. 2194

Szilágyi Anita

Községi Klubkönyvtár

Szabadi út 57. 9061

Dolmányos Katalin

1326815-PE

Róder Imre Városi Könyvtár

Károly u. 2. 2220

Vadászi Istvánné

Veszprém

1911767-VE

Zsáka

0904817-HB

Pannon Egyetem Egyetemi
Wartha V. u. 1. 8200
Könyvtár és Levéltár
Nagyközségi Mûvelõdési Ház Felszabadulás út 18. 4142
és Könyvtár

Debrey László

Tóth Gábor
Duró Barnabásné

Tura Város Önkormányzata
Vámosszabadi Község Önkormányzata
Vecsés Város Önkormányzata
Pannon Egyetem

városi könyvtári feladatok
ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
városi könyvtári feladatok
ellátása
egyetemi könyvtári feladatok ellátása
Zsáka Nagyközség Önkor- községi könyvtári feladamányzata
tok ellátása
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Nagyigmánd
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Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
Település

KSH- és megyekód

neve

címe

A könyvtár
vezetõje

Fábián Béláné

Bátya

0311961-BÁCS Községi Könyvtár

Rákóczi F. u. 2. 6351

Dr. Fehér Zoltán

Berkesd

0216461-BAR

Alkotmány u. 42. 7664

Nagy Tünde

Bernecebaráti

1318777-PE

Váraljai Ildikó

Bodajk

0718254-FE

Széchenyi út 25–27.
2639
Bányász ltp. 16. 8053

Borota

0319327-BÁCS Községi Könyvtár Borota

Buják

1214234-NÓ

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Felszabadulás u. 31–33. Horváth Gyula
6445
Kossuth L. u. 3. 3047
Molnárné Bódi Piroska

Csõvár

1326985-PE

Községi Könyvtár

Mikszáth u. 3. 2615

Füzi Ferencné

Felpéc

0833251-GY

Községi és Iskolai Könyvtár

Dózsa u. 2. 9122

Juhász Istvánné

Felsõtelekes

0531671-BAZ

Községi Könyvtár

Fõ u. 58. 3735

Chrobák Tünde

Jósvafõ

0515680-BAZ

Községi Könyvtár Jósvafõ

Petõfi S. u. 42. 3758

Farkas Renáta

Kecskéd

1104525-KO

Kecskédi Községi Könyvtár

Fõ út 1. 2852

Pozsárné Bándi Olga

Kehidakustány

2032902-ZA

Községi és Iskolai Könyvtár

Deák F. u. 11. 8784

Sass Imre

Kömlõd

1107630-KO

Komáromi u. 16. 2853

Kovács Mihályné

Mátraderecske

1014872-HE

Perczel Mór Általános Mûvelõdési
Központ Községi Könyvtár
Községi Könyvtár

Baross G. u. 57. 3246

Kovács Györgyné

Mike

1420905-SO

Mucsony

0521546-BAZ

Nágocs

1415909-SO

Nagybörzsöny

1314775-PE

Bácsborsód

Iskolai és Községi Könyvtár
Berkesd
Általános Mûvelõdési Központ
Könyvtár
Községi Könyvtár

Keresztyén Orsolya

Községi Óvoda, Általános Iskola és Zrínyi u. 2/A 7512
Könyvtár
Kalász László Általános Mûvelõdési Kossuth L. u. 92. 3744
Központ
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
Hõsök tere 7. 8674
Községi Könyvtár Nágocs

Sifter Mária

Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nagybörzsöny

Sári Zsuzsanna

Petõfi u. 19. 2634

Dányiné Makkai Edit

Tar Jenõné

irányító szerve (fenntartója)

alaptevékenysége

Alcsútdoboz Község Önkormányzata
Bácsborsód Község Önkormányzata
Balatonszõlõs Község Önkormányzata
Bátya Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
Berkesd Község Önkormány- községi és iskolai könyvzata
tári feladatok ellátása
Bernecebaráti Község Önkor- községi és iskolai könyvmányzata
tári feladatok ellátása
Bodajk Nagyközség Önkorközségi könyvtári feladamányzata
tok ellátása
Borota Község Önkormányzata községi könyvtári feladatok ellátása
Buják Község Önkormányzata községi könyvtári feladatok ellátása
Csõvár Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Felpéc Község Önkormányzata községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
Felsõtelekes Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Jósvafõ Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Kecskéd Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Kehidakustány Község
községi és iskolai könyvÖnkormányzata
tári feladatok ellátása
Kömlõd Község
községi és iskolai könyvÖnkormányzata
tári feladatok ellátása
Mátraderecske Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Mike Község Önkormányzata községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
Izsófalva Nagyközség
községi könyvtári feladaÖnkormányzata,
tok ellátása
Mucsony Nagyközség
Önkormányzata
Nágocs Község
községi könyvtári feladaÖnkormányzata
tok ellátása
Nagybörzsöny Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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Alcsútdoboz

Szabadság u. 105. 8087 Szakáll Béláné
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Szabadság tér 2–4. 6454 Gál Eszter

Balatonszõlõs

József Nádor Általános Iskola és
0715176-FE
Községi Könyvtár
0327234-BÁCS Bácsborsódi József Attila Mûvelõdési Ház és Könyvtár
1928501-VE
Községi Könyvtár Balatonszõlõs

KSH- és megyekód

neve

címe

A könyvtár
vezetõje

0833543-GY

Iskolai és Községi Könyvtár

Árpád u. 11/A 9072

Nebehaj Károlyné

Nyírtass

1528060-SZB

Nyírtass Község Közkönyvtára

Dózsa Gy. u. 132. 4522 Rácz Emõke

Pacsa

2031741-ZA

Nagyközségi Könyvtár Pacsa

József A. u. 1. 8761

Petneháza

1517224-SZB

Arany J. u. 11–13. 4542 Dévainé Zámbori Éva

Pilismarót

1114669-KO

Pilisszántó

1305290-PE

Somogysimonyi

1427535-SO

Petneházy Dávid Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Óvoda, Községi és Iskolai Könyvtár
Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár
Szlovák Nemzetiségi Általános
Iskola és Könyvtár
Községi Könyvtár

Szellõ

0216984-BAR

Táska

1413693-SO

Zalaszentbalázs

2018564-ZA

Gehér Andrásné

Rákóczi u. 17. 2028

Szilágy Éva

Petõfi S. u. 37. 2095

Búzás Pálné

Arany J. u. 11. 8737

Hegedûs Dominika

Szellõi Lakossági Nyilvános Könyv- Fõ u. 7. 7661
tár
Tanács tér 3. 8696
Községi Könyvtár

Tarr Józsefné

Mûvelõdési Otthon és Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár

Molnár Mihály

Kossuth u. 92. 8772

Kovács Gyuláné

irányító szerve (fenntartója)

Nagyszentjános Község
Önkormányzata
Nyírtass Község
Önkormányzata
Pacsa Nagyközség
Önkormányzata
Petneháza Község
Önkormányzata
Pilismarót Község
Önkormányzata
Pilisszántó Község
Önkormányzata
Somogysimonyi Község
Önkormányzata
Szellõ Község Önkormányzata

alaptevékenysége

községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása

községi könyvtári feladatok ellátása
községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
községi könyvtári feladatok ellátása
Táska Község Önkormányzata községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása
Zalaszentbalázs Község
községi és iskolai könyvÖnkormányzata
tári feladatok ellátása
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Nagyszentjános
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottságának közleménye
a 2011. április 19-én habilitált doktori címet szerzettekrõl
Történelemtudományok
Sághy Marianna egyetemi docens (ELTE)
Sipos Balázs egyetemi adjunktus (ELTE)
Irodalomtudományok
Bárdos László egyetemi docens (ELTE)
Sipos Leventéné egyetemi docens (ELTE)
Menyhért Anna tudományos munkatárs (ELTE)
Nyelvtudományok
Õrsi Tibor Csaba fõiskolai docens (Eszterházy Károly Fõiskola)
Szombathy Zoltán egyetemi adjunktus (ELTE)
Hajnal István tudományos kutató (ELTE)
Ráduly Zsuzsanna tv. egyetemi docens (ELTE)
Filozófiai tudományok
Borbély Gábor tudományos fõmunkatárs (ELTE)
Szociológiai tudományok
Takács Judit tudományos fõmunkatárs (MTA Szociológiai Intézet)
Földtudományok
Lenkey László tudományos fõmunkatárs (MTA-ELTE)
Matematikai tudományok
Karátson János egyetemi docens (ELTE)
Károlyi Gyula egyetemi docens (ELTE)
Pszichológiai tudományok
Szabó Laura egyetemi adjunktus (ELTE)
Veres-Székely Anna egyetemi adjunktus (ELTE)
Politikatudományok
G. Fodor Gábor egyetemi adjunktus (ELTE)

Dr. Karácsony András s. k.,
rektorhelyettes
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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 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

Négy Vándor Óvoda
2427 Baracs,
Széchenyi út 102.
Tel.: (25) 499-043

1

Patakparti Óvoda
Baracs-Kispostag-Elõszállás Közoktatási Intézményi
Társulás
2424 Elõszállás,
Fõ tér 3.

Fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.
és szakképzettség,
legalább 5 év
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.,

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

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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Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: a tagintézmény szakszerû és jogszabályoknak
megfelelõ mûködtetése,
takarékos gazdálkodás,
döntéshozatal a tagintézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerzõdés nem utal
más hatáskörbe.

Dör Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9147 Dör,
Petõfi u. 3.

Napközi Otthonos Óvoda
9147 Dör,
Petõfi u. 1.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: vezetõi beosztással
összefüggõ feladatok
ellátása.

3

12. szám
4

vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: háromtagú
szakmai bizottság hallgatja
meg a pályázókat.
A kinevezési jogkör
gyakorlója a nevelõtestületi
és fenntartói vélemények
figyelembevételével dönt a
vezetõi megbízásról.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló om., a helyi pedagógiai programot alapul vevõ
vpr., b., 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: 20.,
valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezetõ.
Pc.: Négy Vándor Óvoda
f.: Makó Józsefné
óvodavezetõ
www.ovoda.mweb.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 15.

Fõiskolai v.,
óvodapedagógus
szakképzettség,
szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, legalább 5 év szgy., magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló
hiteles om., b., szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
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elképzeléssel, 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: óvodavezetõ.
Pc.: Dör Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Dóczy Géza
polgármester
Tel.: (96) 263-206
Polgárdi Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.
Tel./fax: (22) 576-230

Eszterlánc Napközi
Otthonos Óvoda
8154 Polgárdi,
Kossuth u. 137.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus
munkakörben
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irányítása, különös tekintettel a
Közokt.tv.-ben, az MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv.-ben
és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.

Hétszínvirág Óvoda
Szlovák és Német
Nemzetiségi Óvoda,
Bölcsõde és Egységes
Óvoda-Bölcsõde

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, a Közokt.tv.
17–18. §-a szerinti szakirányú felsõfokú v., legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Magasabb vezetõ ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. máj. 25.
Pehi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (3 eredeti példányban), végzettséget igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
zárt borítékban személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1621/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Nyikos László
polgármester

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdésben

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 25.
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Tel.: (47) 525-100
Fax: (47) 525-115

2

3980 Sátoraljaújhely,
Dózsa György u. 24.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok irányítása, vezetése, különös tekintettel a
Közokt.tv.-ben, az MKM
rendeletben foglaltakra.

12. szám

3

4

felsorolt – felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ – gondozó felsõfokú szakképesítés, legalább
5 év – a Közokt tv. 18. §
(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.

Pehi: a benyújtás határidejét
követõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., képesítést igazoló om., vpr., b., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Sátoraljaújhely Város
Polgármesteri Hivatala

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Az adott intézményben
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, pedagógus
szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt, vagy letelepedett személy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 23.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõtestület a Korm. rendelet
5. § (10) bekezdése értelmében történõ véleményezési
határidõ lejártát követõ
30 napon belül összehívott
ülésén bírálja el a
pályázatokat.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget, egyéb
képzettségeket igazoló hiteles om., b., nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton, vagy
elektronikus adathordozón
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban

Dabas Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2370 Dabas,
Szent István tér 1/B
Tel.: (29) 561-200
Fax: (29) 561-290

Kossuth Lajos
Általános Iskola
2370 Dabas,
Iskola u. 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény tevékenységének irányítása,
munkájának koordinálása,
jogszerû mûködésének
biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító
okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek
útmutatásaiban foglaltak
szerint.
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szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
Pc.: Dabas Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
E-mail: oktatas@dabas.hu
f.: Dr. Kozák Beatrix
oktatási referens
Tel.: (29) 561-264
www.dabas.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 23.
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyûlése
2401 Dunaújváros,
Városháza tér 1.
Tel./fax: 25/411-324

Móricz Zsigmond
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Úttörõ u. 1–3.
Igazgató

Fõiskolai szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga.

ÁEI: a közgyûlési döntés
követõen azonnal.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. aug. 31.
Pehi: jogszabályban meghatározott véleményezési határidõk betartásával, a véleményezésre jogosultak által
készített jegyzõkönyvek
beérkezését, illetve az oktatási bizottság ülését
követõ közgyûlés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.:
a pótlékalap 250%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., beleértve a gazdálkodási programot is, szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési program, szakmai
ön., b., képesítést igazoló
hiteles om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
írásban, valamint elektronikus adathordozón (CD) kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Deák Mária
jegyzõ

Rácz Aladár Zeneiskola
5130 Jászapáti,
Damjanich u. 2.
Tel.: (57) 440-132

Rácz Aladár Zeneiskola
Igazgató

Az intézmény által oktatott mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: 2011. júl. 1.
Pbhi: 2011. jún. 26.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
om., szakmai ön.
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás
8868 Letenye,
Kossuth Lajos u. 10.
Tel.: (93) 543-048

Zrínyi Katarina Kistérségi
Horvát Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Tagiskolái és Tagóvodái
8864 Tótszerdahely,
Zrínyi Miklós tér 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai szintû v.,
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: horvát nyelvbõl
középfokú C típusú általáLf.: magasabb vezetõi (is- nos nyelvvizsga, társalgákolaigazgató) megbízással si szintû nyelvtudás,
kapcsolatos feladatok ellá- legalább 5 év vgy., angol
tása, kreatív intézményfej- nyelvtanári diploma, szelesztés, takarékos gazdálmélyautóval rendelkezés.
kodás. a horvát nyelvokta- Elõnyt jelentõ kompetentó intézményben jelenleg
ciák: kiváló szintû gyamég két településen mûkö- korlati tapasztalat projekt
dõ tagintézmények feladat- megírásában, lebonyolítáellátását kell biztosítani.
sában.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 16.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
igazolás arról, hogy
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll,
képzettséget igazoló hiteles
om., részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
82/2011., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
Pc.: Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulás
f.: Mikóné Farkas Ildikó
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 16.

Nagyecsed Város
Önkormányzat
Képviselõ-testület
4355 Nagyecsed,
Rákóczi u. 14.
Tel.: (44) 545-000
Fax: (44) 345-381

Dancs Lajos Ének-zene
Tagozatos Általános- és
Zeneiskola
4355 Nagyecsed,
Rákóczi u. 12.
Igazgató,
pedagógus munkakörben

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakmai ön., végzettséget, képzettséget tanúsító eredeti oklevél, vagy
annak hiteles másolata, b.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére

Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény SzMSz-ben
számára biztosított
jogköröket.

3
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Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
A magasabb vezetõi
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörbe
kinevezhetõ.
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vonatkozó szándéknyilatkozat, a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy vele
szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, zárt
borítékban kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc.: Kovács Lajos
polgármester
Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzata
4264 Nyírábrány,
Ábrányi Kornél tér 6.

Ábrányi Emil
Általános Iskola
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok
gyakorlása.

Fõiskola, felsõfokú
pedagógus v., pedagógus
szakvizsga, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 6.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után háromtagú bizottság személyesen
hallgatja meg a pályázókat.
A bizottság javaslatára, a
végleges döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., iskolai
végzettséget igazoló om., b.,
korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolások, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1696/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
általános iskola, igazgató.
Pc.: Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzata

1242

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

12. szám
4

f.: Dr. Szombati Csaba
jegyzõ
Tel.: (52) 208-001
www.nyirabrany.hu
Szamosszeg és
Szamoskér Község
Képviselõ-testülete
4824 Szamosszeg,
Bercsényi u. 6.
Tel.: (44) 580-050

Általános Iskola
4824 Szamosszeg,
Nagydobosi u. 4.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
5 év szgy.

(Intézményfenntartó
társulás keretében mûködtetett intézmény.)
Lf.: a Közokt.tv.-ben és
a Kjt.-ben meghatározott
feladatok.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozott idejû, 5 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon
belül.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõen 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget igazoló hiteles om., szakmai
ön., vpr.
A pályázatot 5 példányban
kell benyújtani.
Pc., f.: Oláh János
Szamosszeg Község
Önkormányzat
polgármestere
f.: Tel.: (44) 580-080,
illetve a korjegy@mail.techno-tel.hu e-mail címen.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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Mosolykert Tagóvoda
Baracs-Kispostag-Elõszállás Közoktatási Intézményi
Társulás
2428 Kisapostag,
Dunasor út 18.
Tagóvoda-vezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v. és szakképzettség, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. máj. 31.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: háromtagú
szakmai bizottság hallgatja
meg a pályázókat.

Négy Vándor Óvoda
2427 Baracs,
Széchenyi út 102.
Tel.: (25) 499-043
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A kinevezési jogkör
gyakorlója a nevelõtestületi
és fenntartói vélemények
figyelembevételével dönt a
vezetõi megbízásról.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló om., a helyi pedagógiai programot alapul vevõ
vpr., b., 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: 21.,
valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezetõ.
Pc.: Négy Vándor Óvoda
f.: Makó Józsefné óvodavezetõ www.ovoda.mweb.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja:
2011. ápr. 15.

Lf.: a tagintézmény szakszerû és jogszabályoknak
megfelelõ mûködtetése,
takarékos gazdálkodás,
döntéshozatal a tagintézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerzõdés nem utal más
hatáskörbe.

Zempléni Általános Iskola
és Óvoda
3943 Bodrogolaszi,
Rákóczi u. 1.

Zempléni Általános Iskola
és Óvoda
Makkoshotykai Tagiskola
3959 Makkoshotyka,
Rákóczi u. 38.
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú v.,
büntetlen elõélet, legalább
5 év szgy., nevelési-oktatási intézményben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, közoktatás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a pbhi-t követõ 30 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. és közoktatási jogszabályok alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a tagintézmény
vezetésére vonatkozó vpr.,
végzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Benkõ Sándorné
intézményvezetõ

Csongrád Kistérség
Egyesített Óvodája
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Tömörkény István
Napközi Otthonos Óvoda
Tagóvoda-vezetõ

5 év óvodapedagógus
ÁEI: 2011. szept. 1.
munkakörben szerzett
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
szgy., büntetlen elõélet.
5 évre szól.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakirányú v.
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Domoszló Község
Önkormányzata
3263 Domoszló,
Petõfi út 5.
Tel.: (37) 365-210
Fax: (37) 365-682
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Lf.: az intézmény
tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetõi
irányítása, különös
tekintettel a Közokt.tv.
17–18. §-a szerint, az
MKM rendeletben,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv-ben és
annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Pbhi: a pályázat megjelenésétõl számított 30 napon
belül.
Pehi: a véleményezési
határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a tagóvoda
vezetésére vonatkozó vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, 30 napnál nem régebbi
b., képzettséget igazoló om.
A pályázatot 2 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Márton Erzsébet
igazgató
f.: Tel.: 06 (20) 314-2367

Domoszlói Általános
Mûvelõdési Központ
3263 Domoszló,
Deák tér 5.
Igazgató

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 6.
Pehi: 2011. júl. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
elbírálása a Korm. rendelet
5. §-ának szabályai szerint
történik.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., végzettséget, szakképzettséget
igazoló om. (az eredeti okiratot a személyes meghallgatáson kell bemutatni), vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen,
vagy postai úton, ajánlott
küldeményként kell
benyújtani.
Pc.: Domoszló
Községi Önkormányzat
polgármestere
f.: Fehér Jánosné jegyzõ

A Közokt.tv.
17–18. §-ában meghatározott szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakLf.: az intézmény törvévizsga, vagy azzal egyennyes mûködésének biztosí- értékû szakirányú továbbtása, a pedagógiai munka
képzésben szerzett v.
szervezése, irányítása,
ellenõrzése, a pedagógiai,
nevelési program megvalósításának biztosítása,
az intézményi költségvetés
betartása, munkáltatói jogkör gyakorlása, tanügy-igazgatási, vezetõi
feladatok ellátása.
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Kabai Óvoda
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.
Tel./fax: (54) 460-391

2

Kabai Óvoda
Zichy Géza Tagóvodája
4184 Tetétlen,
Rákóczi u. 1.
Tagóvoda-vezetõ

Kabai Óvoda
Bárándi Tagóvodája
4161 Báránd,
Kossuth tér 6.
Tagóvoda-vezetõ

Szári Általános
Mûvelõdési Központ
2066 Szár,
Rákóczi u. 41.

Szári ÁMK
Német Nemzetiségi Óvoda
2066 Szár,
Rákóczi u. 63.
Óvodai tagintézményvezetõ
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A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdés és a
18. § szerinti v. és szakképzettség: fõiskolai
szintû óvodapedagógusi
v., legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 201. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól. Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a munkáltatói
jogkört gyakorló intézményvezetõ döntését a jogszabályban megfogalmazott
véleményezési eljárás
lefolytatása elõzi meg.
Véleménynyilvánítási jogkört gyakorol Tetétlen Község Önkormányzatának képviselõ-testülete is, melynek
része lehet a személyes meghallgatás.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló om., egyéb kompetenciák tanúsítványai, b.,
a tagóvoda vezetésére vonatkozó vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani, ebbõl
1 példányt kell ellátni
valamennyi elemmel,
2 példány a vpr.-t és a
szakmai ön-t tartalmazza.
Pc., f.: Borbély Vilmosné
intézményvezetõ
Tel.: 06 (20) 986-7370
vagy idõpont egyeztetést
követõen személyesen.

Szakirányú felsõfokú v.,
5 év szgy., szakvizsga,
felsõfokú német nemzetiségi nyelvvizsga.
Elõny: német nemzetiségi
oktatási-nevelési intézményben szerzett tapasztalat, német nemzetiségi
hagyományok, kultúra
ismerete.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016.
aug. 15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: 2011. máj. 18.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázatot zárt borítékban,
„Szári ÁMK óvodai tagintézmény-vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Szári Általános
Mûvelõdési Központ
f.: Tel.: (22) 591-036
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely 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)
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

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Rákóczi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.
Tel.: (22) 312-386
E-mail: vezeto.rakocziovi@humanszolg.hu

1

Óvodapedagógus

Felsõfokú iskolai v.,
óvodai nevelésben szerzett legalább 5 év szgy.

Juttatás: ill. Kjt. szerint.

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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Gyöngyszem Óvoda
3351 Verpelét,
Petõfi út 17.

2

Óvodapedagógus
Lf.: 3–7 éves korú
gyermekek nevelése.
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A Közokt.tv. 18. §-ban
meghatározott felsõfokú
v., büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, legalább 3 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon
belül.
Pehi: 2011. júl. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., rövid indoklás
a munkakör betöltéséhez,
képesítési elõírások igazolására iskolai végzettséget igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Gyöngyszem Óvoda

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Rácz Aladár Zeneiskola
5130 Jászapáti,
Damjanich u. 2.
Tel.: 06 (30) 395-6865

Zongora szakos tanár
(határozott idõre, óraadó)

Karcagi Nagykun
Református Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
5300 Karcag,
Madarasi út 1–8.
Tel./fax: (59) 311-245

Biológia–kémia szakos
tanár

Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,

Közgazdász szakos tanár

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Történelem–kémia szakos
tanár

Egyetemi v.

Logopédus
(orosházi
intézményegység)

Egyetemi vagy fõiskolai
v.

Fafúvós szakos tanár
(határozott idõre, óraadó)

Szakirányú fõiskolai vagy ÁEI: 201. szept. 1.
egyetemi v.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 10.
Pc.: Réz Istvánné
ÁEI: 2011. aug. 22.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
Jelentkezés az
(59) 311-248-as telefonszámon, vagy az info@reformatus.eu e-mail címen.
ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pehi: 2011. aug. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
Pc.: Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény,
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Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és
Kollégium

Nevelési Tanácsadó
és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf.: 48.
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Konduktor–gyógypedagógus tanár
(orosházi
intézményegység)

Martin János Szakképzõ
Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Szomatopedagógus

Sajóbábonyi ÁMK
Deák Ferenc
Általános Iskola
3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.
Tel.: (46) 549-583
Fax: (46) 549-584

Matematika–bármely
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: matematika-ének
szak.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön.

Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel.: (34) 317-077

Ének-zene szakos tanár
(részmunkaidõs)
Biológia szakos tanár
(részmunkaidõs)
Kémia szakos tanár
(részmunkaidõs)

Egyetemi vagy szakirányú
fõiskolai tanári v.,
3–5 év szgy.
Egyetemi tanári v.,
3–5 év szgy.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 3.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Szalai Imre
igazgató

Konduktor

Szakirányú fõiskolai vagy ÁEI: 2011. szept. 1.
egyetemi v.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. jún. 25.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Martin János
Szakképzõ Iskola
f.: Lénárt Györgyné
igazgattó

Egyéb
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Martin János Szakképzõ
Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Gyógytornász

Szakirányú fõiskolai vagy ÁEI: 2011. szept. 1.
egyetemi v.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. jún. 25.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Martin János
Szakképzõ Iskola
f.: Lénárt Györgyné
igazgató

Rákóczi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.
Tel.: (22) 312-386
E-mail: vezeto.rakocziovi@humanszolg.hu

Dajka

Középfokú képesítés, daj- Juttatás: ill. Kjt. szerint.
kaképzõ, gyermekek ellátásában szerzett legalább
1–3 év szgy.
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Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel.: (34) 317-077

2
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Vendéglátó szakoktató:
pincér és/vagy cukrász
és/vagy szakács
(határozott idõre,
részmunkaidõs)

3–5 év szgy., egyetem
vagy szakirányú felsõfokú
szakoktatói vagy vendéglátó üzemgazdász v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 3.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai
ön.
Pc.: Szalai Imre igazgató
f.: Varga Imréné
igazgatóhelyettes

Gyakorlati oktatásvezetõ
(teljes munkaidõ)

Egyetemi vagy szakirányú
fõiskolai v. kereskedelem
vagy vendéglátás szakirányban, 3–5 év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 3.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai
ön.
Pc.: Szalai Imre
igazgató
f.: Varga Imréné
igazgatóhelyettes

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más alkalmazotti 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
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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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
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

Ajka Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.
Tel.: (88) 521-102
Fax: (88) 212-794

Nagy László
Városi Könyvtár és
Szabadidõ Központ
8400 Ajka,
Szabadság tér 13.
Intézményvezetõ

Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy szakirányú könyvtárosi egyetemi v. és szakLf.: közösségi-mûvelõdési képzettség, az 1/2000.
tevékenység, könyvtári
(I. 14.) NKÖM rendelet
tevékenység, speciális ifjú- szerinti akkreditált vezesági feladatok, szórakozta- tési-szervezési képzettség,
tási kulturális tevékenység, legalább 5 év szgy. az
verseny- és élsport kereté- intézmény alaptevékenybe tartozó tevékenység,
ségének megfelelõ jogvidiáksporttal kapcsolatos
szonyban, szakirányú tetevékenység, önkormány- rületen szerzett vgy., kizati sportrendezvények és emelkedõ szakmai tevéegyéb sporttevékenység,
kenység, vagyonnyilatkoüdültetési, táboroztatási
zat-tételi eljárás lefolytatevékenység, múzeumi
tása, büntetlen elõélet.
tevékenység, kiállítások
szervezése.

ÁEI: 2012. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2011. szept. 30.
Pehi: a pályázatokat a képviselõ-testület a benyújtási
határidõ lejártát követõ
30 napon belül bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget tanúsító
om., vpr., fejlesztésre vonatkozó program, részletes,
fényképpel ellátott szakmai
ön., nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a pályázatban elõírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok, adatvédelmi
nyilatkozat.A pályázatot
postai úton kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.Pc.: Schwartz Béla
polgármester
f.: tel.: (88) 521-136,
illetve személyesen az
intézményben.

Pálmonostora Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6112 Pálmonostora,
Posta u. 10.
Tel.: (76) 593-604,
(76) 369-570

Községi Könyvtár
6112 Pálmonostora,
Petõfi u. 87.
Könyvtárvezetõ
(részmunkaidõben)

ÁEI: 2011. júl. 9.
A megbízás 2016. júl. 9-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 15 napon
belül.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.

Szakirányú felsõfokú
szakképzettség, legalább
3 év szgy. Elõny: számítógépes ismeret.
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A pályázathoz csatolni kell:
képzettséget igazoló okirat
vagy annak hiteles másolata,b., részletes szakmai ön.
A pályázatot 3 példányban,
zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc.: Rádiné Gémes Ildikó
polgármester

Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Távol-Keleti Intézet I. sorszámú körbélyegzõje
elveszett, használata
2011. április 20-tól érvénytelen.
Isaszegi Ferenc s. k.,
ELTE Mûszaki és Üzemeltetési Igazgatóság
Üzemeltetési Osztály

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítványi Iskola közleménye
bizonyítványok érvénytelenítésérõl
A. Tü. 560-as érettségi bizonyítvány
P16G 044226-044250-ig
P16G 044155-044157-ig
P16G 044222-044224-ig

25 db
3 db
3 db

A. Tü. 570-es OKJ bizonyítvány
PTI 301726-301750

25 db

2011. április 1-jétõl érvénytelen.
Sramkóné Kis Magdolna s. k.,
igazgató
Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Alapítványi Iskola (1147 Budapest, Telepes u. 22.)
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári és muzeológiai képzési programokról
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Könyvtári és Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottságától alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programokat.
A táblázatok tartalmazzák a képzés nevét, engedélyének érvényességét, a képzés óraszámát, a képzés alapítóját, címét, alkotóját, egyéb információkat, a szükséges iskolai végzettséget, a képzés indítóját, a képzés helyét, másutt indít-e
képzést, a képzés díját.
Alapítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

Információ (cím, tel., fax,
email)

A képzés neve, engedélyének
érvényessége

A képzés
óraszáma

Felkészülés a különbözõ
felhasználói
célcsoportok
olvasásfejlesztésére

60

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest
Budavári
Palota
F. épület

Péterfi Rita, Vidra dr. Hangodi Ágnes
Szabó Ferenc
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

60

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest
Budavári
Palota
F. épület

Payer Barbara

60

Könyvtári
Intézet

1827 Budapest Payer Barbara
Budavári
Palota F. épület

A képzés alapítója

Címe

2016. február 24.

Felkészülés a korszerû
használóképzésre
2016. február 24.

Kulturális és közhasznú
tartalmak internetes
megjelenítése könyvtári
környezetben
2016. február 24.

A képzés alkotója

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu
dr. Hangodi Ágnes

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu
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Indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

A képzés
neve,
engedélyének
érvényessége

Felkészülés a
különbözõ felhasználói
célcsoportok
olvasásfejlesztésére

A képzés
óraszáma

Iskolai
végzettség

A képzés
indítója

A képzés helye

Másutt
indít-e
képzést

A képzés
díja

60

k/f
szakképesítés

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári
Intézet
1827 Budapest
Budavári
Palota F. épület

Könyvtári
Intézet

50000

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

60

f,
k/f
szakképesítés

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári
Intézet

50000

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

60

/f
szakképzettség,
Windows operációs rendszer
használata,
szövegszerkesztési és
internetes és
html ismeretek

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. épület

Könyvtári
Intézet

50000

dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet
1827 Budapest
Budavári Palota
F. ép.
T.: 224-3821
Fax: 375-9984
E-mail:
hangodi@oszk.hu

2016. február 24.

Felkészülés a korszerû használóképzésre
2016. február 24.

Kulturális és közhasznú tartalmak
internetes megjelenítése könyvtári
környezetben
2016. február 24.

Információ (cím, tel.,
fax, email)
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Alapítási engedélyt kapott muzeológiai képzési programok
A képzés alapítója

A képzés neve,
engedélyének érvényessége

A képzés
óraszáma

Iskolabarát múzeumi
környezet

30

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ

2000 Szentendre Káldy Mária
Sztaravodai út

Káldy Mária
Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-530
E-mail: kaldym@gmail.com

60

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ

2000 Szentendre Dr. Bereczki
Sztaravodai út
Ibolya,
Káldy Mária

Vári Csilla
Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail: vari.csilla@sznm.hu

Hálózatosodás és együtt- 30
mûködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ

2000 Szentendre Dr. Bereczki
Sztaravodai út
Ibolya,
Káldy Mária

Vári Csilla
Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail: vari.csilla@sznm.hu

30

Magyar
Természettudományi
Múzeum

1088 Budapest
Baross u. 13.

Dr. Vásárhelyi
Tamás

Dr. Vásárhelyi Tamás
Magyar Természettudományi
Múzeum
1088 Budapest Baross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
E-mail: vasarhelyi@mttm.hu

30

Magyar
Természettudományi
Múzeum

1088 Budapest
Baross u. 13.

Dr. Vásárhelyi
Tamás

Dr. Vásárhelyi Tamás
Magyar Természettudományi
Múzeum
1088 Budapest Baross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
E-mail: vasarhelyi@mttm.hu

2016. február 24.

Múzeumi kommunikáció
az oktatás szolgálatában
2016. február 24.

Címe

A képzés alkotója

2016. február 24.

Bevezetés a múzeumpedagógiába
2016. február 24.

Természettudományos
múzeumpedagógia
2016. február 24.

Információ (cím, tel., fax, e-mail)
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Indítási engedélyt kapott muzeológiai képzési programok

A képzés neve

Iskolabarát
múzeumi környezet

A képzés
Iskolai
óraszáma végzettség

2016. február 24.

Információ (cím, tel., fax,
e-mail)

Káldy Mária
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-530
E-mail:
kaldym@gmail.com

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
(2000 Szentendre
Sztaravodai út)

nem

55000

60

f

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési
Központ
(2000 Szentendre
Sztaravodai út)

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ
(2000 Szentendre
Sztaravodai út)

nem

125000 Vári Csilla
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu

30

f

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ (2000 Szentendre Sztaravodai
út)

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ
(2000 Szentendre
Sztaravodai út)

nem

68000

Vári Csilla
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Képzési
Központ
2000 Szentendre
Sztaravodai út
Tel.: (26) 502-586
Fax: (26) 502-502
E-mail:
vari.csilla@sznm.hu

30

f

Magyar Természettudományi
Múzeum
(1088 Budapest
Baross u. 13.)

Magyar Természettudományi
Múzeum
(1083 Budapest Ludovika tér 2–6.)

nem

30000

Dr. Vásárhelyi Tamás
Magyar Természettudományi Múzeum
1088 Budapest
Baross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
E-mail:
vasarhelyi@mttm.hu

30

f

Magyar Természettudományi
Múzeum
(1088 Budapest
Baross u. 13.)

Magyar Természettudományi
Múzeum
(1083 Budapest
Ludovika tér 2–6.)

nem

30000

Dr. Vásárhelyi Tamás
Magyar
Természettudományi
Múzeum
1088 Budapest
Baross u. 13.
Tel.: 210-1075/5028
e-mail:
vasarhelyi@mttm.hu

2016. február 24.

Természettudományos múzeumpedagógia

A képzés
díja
(Ft/fõ)

Szabadtéri Néprajzi
Múzeum –
Múzeumi Oktatási
és Képzési
Központ
(2000 Szentendre
Sztaravodai út)

2016. február 24.

Bevezetés a
múzeumpedagógiába

Másutt
indít-e
képzést

f

2016. február 24.

Hálózatosodás és
együttmûködés az
iskolán kívüli szervezett tanulásban

A képzés helye

30

2016. február 24.

Múzeumi
kommunikáció
az oktatás
szolgálatában

A képzés indítója

Hammerstein Judit s. k.,
kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
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Közlemény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése,
az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, illetve az
Mttv. 137. §-a (3) bekezdésének megfelelõen a Médiatanács 112/2011. (I. 19.) számú határozatával jóváhagyott
Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján
pályázati felhívást bocsát ki
közösségi, nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatónak vagy közmûsor-szolgáltatónak minõsülõ
lineáris médiaszolgáltatók mûszaki fejlesztésének 2011. évi támogatására (KMUSZ2011).
A pályázati eljárás célja a közösségi, nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatónak vagy közmûsor-szolgáltatónak minõsülõ lineáris médiaszolgáltatók folyamatos, színvonalas és minõségi mûködését biztosító és / vagy a késõbbi digitális
átállását elõsegítõ, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása.
A jelen eljárásban az elsõ beadási határnap 2011. június 20-a, a második és további fordulók beadási határnapjai
tárgyhó 20-a.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között elõzetes bejelentkezés alapján fogadja. Az Alap egy napon legfeljebb 20 darab pályázat átvételét
vállalja.
Az Alap a pályázato(ka)t az alábbiak szerinti helye(ke)n fogadja:
1. fordulóban: 1052 Budapest, Váci utca 16/B. – IV. emelet (Fontana Irodaház),
2. fordulótól: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – földszint (Magyar Rádió Pollack Mihály téri épület).
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékleteik átvehetõk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alapnál a fenti címeken (telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap honlapján (http://www.mtva.hu).

Felhívás tanulmányi versenyre

A Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú Alapítvány a második országos középiskolai mûvelõdéstörténeti tanulmányi versenyre invitálja az ország valamennyi középiskolájának diákját.
A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Mûvelõdéstörténeti Tanulmányi Verseny célja: Dr. Nagy B. József
(1941-2009), a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola alapító igazgatója emlékének méltó megõrzése és a
vállalkozó kedvû diákok ismereteinek gazdagítása.
Téma: A tanulmányi verseny feladatain keresztül be kell mutatni a mûvelõdéstörténet kapcsolatát a turizmussal az
idegenforgalmi értékek tükrében.
A tanulmányi verseny kétfordulós:
Elsõ forduló, levelezõ jellegû, internetes kapcsolattal bonyolított feladatlapos verseny: minden regisztrált középiskola
részvételével 3 fõs csapat + 1 fõ tartalék.
Idõpontja: 2011. november 24.
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Második forduló, a döntõ, szóbeli beszámoló és egy gyakorlati feladat megoldása az elõre megadott témában. A döntõben az a 6 csapat vesz részt, akik az elsõ fordulóban a legjobb eredményt érték el.
Idõpontja: 2012. március 19.
A Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Mûvelõdéstörténeti Tanulmányi Verseny 2011. szeptember 1-jén
kezdõdik.
A verseny elektronikus úton kerül az érdeklõdõk elé a „www.nbjemlekverseny.hu” honlapon.
A középiskolák jelentkezését várják az alapítók a Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú Alapítvány
nagy.norbert@nagyiroda.hu e-mail címén, vagy a 06-20-9714386 és 06-20-475 5543 számú telefonokon.

A Dr. Nagy B. József Mûvelõdéstörténeti Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
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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

Búcsúszentlászló,
Nemeshetés,
Nemessándorháza,
Nemesszentandrás
Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei

1

Búcsúszentlászlói Napközi Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettOtthonos Óvoda
Óvodavezetõ
ség, legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 22.
A megbízás 2016.
aug. 21-ig, 5 évre szól.
Pbhi: 2011. júl. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre

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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1

2

3

4

épülõ fejlesztési elképzeléssel, felsõfokú végzettséget,
képzettséget igazoló om.,
b., vagy munkáltatói igazolás, ha jelenlegi munkaköre
erkölcsi bizonyítványhoz
kötött, adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Körjegyzõség

8925 Búcsúszentlászló,
Petõfi u. 17.
Tel./fax: (92) 562-020,
(92) 562-021

Budapest Fõváros
X. Kerület, Kõbányai
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1102 Budapest,
Szent László tér 29.
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Zsivaj Óvoda
1105 Budapest,
Zsivaj u. 1–3.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az óvoda szakszerû
és törvényes mûködtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Felsõfokú képesítés,
óvodapedagógus v.,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga, szgy. a Közokt.tv.
18. §-a szerint, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. aug. 26.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 14.
Pehi: 2011. aug. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a
Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság személyesen is
meghallgatja a pályázókat.
A bizottság javaslatára a
végleges döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év
szgy-t igazoló szakmai ön.,
b. (eredeti), végzettséget igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K/30393/2011/II., valamint
a munkakör megnevezését:
óvodavezetõ.
Pc.: Budapest Fõváros
X. Kerület, Kõbányai
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
Polgármesteri Hivatal
oktatási és közmûvelõdési
ügyekért felelõs szervezeti
egysége
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f.: Ehrenberger Krisztina
Tel.: (1) 433-8330
www.kobanya.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
május
Csány Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3015 Csány,
Kossuth út 2.
Tel./fax: (37) 357-001

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetLf.: az intézmény szaksze- ve a megbízással egyiderû és törvényes mûködteté- jûleg óvodapedagógus
se, takarékos gazdálkodás, munkakörben történõ,
munkáltatói jogok gyakor- határozatlan idõre szóló
alkalmazás, vagyonnyilatlása és döntéshozatal az
kozat-tételi eljárás lefolyintézmény mûködésével
tatása, magyar állampolkapcsolatban minden
gárság, büntetlen elõélet,
olyan ügyben, amelyet
legalább 5 év óvodapedajogszabály nem utal más
gógus munkakörben szerhatáskörébe.
zett szgy.
Elvárt kompetenciák:
óvodavezetõ munkakörben eltöltött szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 napon belül (2011.
jún. 15.).
Pehi: a 30 napos véleményezési határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., végzettséget igazoló hiteles om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: Csányi Napközi
Otthonos Óvoda
óvodavezetõi pályázat.
Pc.: Csány Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Debreceni Egyetem
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
Tel.: (52) 412-060
Fax: (52) 416-490

Debreceni Egyetem
Gyakorló Óvodája
4220 Hajdúböszörmény,
Désány I. u. 1–9.
Óvodavezetõ

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: „Az egyes
munkakörök betöltésével
kapcsolatos szabályok a

Csányi Napközi Otthonos
Óvoda
3015 Csány,
Malom út 1.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Óvodapedagógus képzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év szgy., vgy., igazolt angol vagy német
nyelvi tanulmányok, az
egyetemmel határozatlan
idõre szóló közalkalmazotti jogviszony
fennállása.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség.
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pályáztatásról és egyéb foglalkoztatási szabályokról”
címû egyetemi szabályzat
szerint.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint SzMSz alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.,
végzettséget és képzettséget
igazoló om., nyelvvizsga/nyelvi tanulmányokat
igazoló om., vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban,
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és
Felnõttképzési Kar
Empátia az Óvodáskorú
Gyermekekért Alapítvány
Kuratóriuma
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
Tel.: (52) 512-966
Fax: (52) 512-965

Empátia az Óvodáskorú
Gyermekekért Alapítványi
Óvoda
4028 Debrecen,
Bessenyei u. 7.
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év szgy., vezetõ óvodapedagógusi szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. a pályázat megjelenését követõ 30. nap.
Pehi: 2011. júl. 29.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., vpr.
Pc.: Prof. Dr. Gaál István
elnök, rektorhelyettes

Felsõpakony Község
Önkormányzata
2363 Felsõpakony,
Petõfi S. u. 9.
Tel.: (29) 317-131
Fax: (29) 317-285

Mesevár Napközi
Otthonos Óvoda
2363 Felsõpakony,
Zrínyi Miklós u. 36.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, szakirányú felsõfokú iskola v., pedagógus szakvizsga, legalább
3-5 év közoktatási intézményben intézményvezetõi munkakörben szerzett
vgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 1 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 16.
Pehi: 2011. júl. 25.
kozat.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat a képviselõ-testület tagjai közül megválasztott bizottság közoktatási
szakértõ bevonásával véleményezi. A vélemények birtokában, a testületi ülésen
való személyes maghallgatás
után dönt a testület.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemezésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
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b., iskolai végzettséget,
szakvizsgát igazoló om.,
adatvédelmi nyilat
A pályázatot 1 példányban,
személyesen vagy postai
úton, zárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2692/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
A kiíró fenntartja magának a
jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc.: Felsõpakony Község
Önkormányzata
Hajdúszovát Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4212 Hajdúszovát,
Hõsök tere 1.
Tel.: (52) 559-212
Fax: (52) 559-209

Hajdúszováti Óvoda
4212 Hajdúszovát,
Hõsök tere 8.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irányítása, különös tekintettel
a Közokt.tv.-ben, az
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 1992. évi
XXXVIII. tv.-ben
és annak végrehajtási
rendeletében foglaltakra.

Fõiskola, Közokt.tv.
17–18. §-a szerinti szakirányú óvodapedagógusi
felsõfokú v., pedagógus
szakvizsga, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., az intézményben
fennálló határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
létesített határozatlan
idejû közalkalmazotti
jogviszony, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 8.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a képviselõ-testület a
véleményezési határidõt
követõ 30. napot követõ
elsõ ülésén bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazolló om., b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
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:
2054/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
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Pc.: Hajdúszovát Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Bak Gézáné jegyzõ
Tel.: (52) 559-211
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 9.
Kékcse Község
Önkormányzata
4494 Kékcse,
Fõ út 116–118.
Tel./fax: (45) 468-001

Fõiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
Lf.: az intézmény szakmai szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
irányítása, vezetése, az
irányadó jogszabályokban munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
a közoktatási intézmény
vezetõje részére meghatá- alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
rozott feladatok ellátása.
Az új intézmény mûvészeti pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
programján alapuló bázis
szóló alkalmazáshoz
feltételei kialakítása.
szükséges feltételek megléte, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: 3-5 év vgy., gazdasági ismeretek, pályázatok lebonyolításában való
jártasság.
Arany Laci
Mûvészeti Óvoda
4494 Kékcse,
Fõ út 110.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
pályázatokat a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását
követõen a képviselõ-testület testületi ülés keretében
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló hiteles om., valamint az elõírt szgy-t igazoló
om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 eredeti és
1 másolati példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, „Pályázat az Arany
Laci Mûvészeti Óvoda óvodavezetõi álláshelyének betöltésére” megjelöléssel kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot.
A képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc., f.: Dr. Debreczenszki
Julianna jegyzõ
Kocsord Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4751 Kocsord,
Szent I. u. 13.
Tel.: (44) 500-319

Napközi Otthonos Óvoda
4751 Kocsord,
Árpád u. 57.
Óvodavezetõ, óvodapedagógus munkakörben
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény SzMSz-ében
számára biztosított jogköröket.

Szederkény Község
Önkormányzata
7751 Szederkény,
Kossuth L. u. 1.
Tel./fax: (69) 354-154

Szederkényi Óvoda
7751 Szederkény,
Pécsi út 38.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.
A magasabb vezetõi
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakmai ön., végzettséget, képzettséget tanúsító eredeti oklevél, vagy annak hiteles másolata, b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat, a
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv.
41. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc.: Dr. Barkaszi Sándor
polgármester

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 16.
Pehi: 2011. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget igazoló om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
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Visonta Községi
Önkormányzat
3271 Visonta,
Hõsök tere 3.
Tel./fax: (37) 360-086

2

Szivárvány Óvoda
és Konyha
3271 Visonta,
Táncsics út 2.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: magasabb vezetõi
(óvodavezetõi) megbízással kapcsolatos feladatok
ellátása.
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Elõny: fõiskola, közoktatás-vezetõi, óvodamenedzser, vezetõ óvodapedagógus szakvizsga, B kategóriás jogosítvány.

a pályázó nyilatkozata, hogy
a magasabb vezetõ beosztásával a Kjt-ben foglaltak
szerinti összeférhetetlensége
nem áll fenn, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban
kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
497/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc., f.: Hergenröder János
polgármester
Tel.: 06 (20) 433-5710

Óvodapedagógusi, vagy
konduktor-óvodapedagógusi felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 20.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm. rendelet 5. §-ában leírt véleményezési eljárás utáni szóbeli
meghallgatás utáni döntés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga
meglétét, szgy-t igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
549/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ
Pc.: Visonta Községi
Önkormányzat
f.: Szarvas László
polgármester
Tel.: 06 (30) 693-3311
www.visonta.hu
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Bekecs Község
Önkormányzata
3903 Bekecs,
Honvéd u. 54.
Tel.: (47) 368-857
Fax: (47) 368-881

Szakirányú felsõfokú iskolai v., pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményveLf.: többcélú intézmény
zetõi szakképzettség, legÁltalános Mûvelõdési
Központ intézményvezetõi alább 5 év pedagógus
feladatatok ellátása, II. Rá- munkakörben szerzett
szgy.
kóczi Ferenc Informatika
Magasabb vezetõi megbíMatematika Tagozatos
Általános Iskola igazgatói zást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
feladatok ellátása. Nevejogviszonyban áll, vagy a
lõ-oktató, közmûvelõdési
munka irányítása, ellenõr- megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkazése.
körbe kinevezhetõ.
Elõny: ECDL számítógép
használói képzettség,
kompetencia alapú oktatásban szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-testület júliusi ülése.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázatban elõírt követelmények igazolására vonatkozó
dokumentumok hiteles másolata.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, ajánlott
küldeményként kell benyújtani.
Pc., f.: Bodnár Jánosné
jegyzõ

Besnyõ Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2456 Besnyõ,
Fõ u. 35.
Tel./fax: (25) 233-096,
(25) 233-401

Arany János
Általános Iskola
2456 Besnyõ,
Iskolaköz 1.
Igazgató

Fõiskola, szakirányú
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
pedagógus szakvizsga, a
szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett
5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 25.
Pehi: 2011. aug. 12.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
om., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, adatvédelmi nyilatkozat.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 20.

Celldömölk Város
Önkormányzata
9500 Celldömölk,
Városháza tér 1.
Tel.: (95) 525-811
Fax: (95) 420-304

Berzsenyi Dániel
Gimnázium és
Szakképzõ Iskola
9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 13.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 17.
Pehi: 2011. júl. 31.

Általános Mûvelõdési
Központ
3903 Bekecs,
Honvéd u. 79.
Igazgató
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Diósjenõ Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2643 Diósjenõ,
Szabadság u. 31.
Tel.: (35) 525-012
Fax: (35) 525-021
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vagyonnyilatkozat-tételi
Lf.: felel a pedagógiai
eljárás lefolytatása.
munkáért, az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködéséért, továbbá
minden olyan feladatért,
amelyet a Közokt. tv. 54. §
(1) bekezdésében meghatározásra került. Képviseli
az intézményt. Felel az intézmény költségvetésének
végrehajtásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az
intézmény alkalmazottai
tekintetében.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
pályázatok – jogszabály
szerinti – véleményeztetése.
Elõkészítõ bizottság véleményének kialakítása.
Képviselõ-testület döntése.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
szgy. igazolása, vpr., szakmai ön., b., nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen törtnõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
C/3275/0/2011., valamint
a munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: Celldömölk Város
Önkormányzata
f.: Tulok Gabriella
Tel.: (95) 525-816
www.celldomolk.hu

Szentgyörgyi István
Általános Iskola és
Szakiskola
2643 Diósjenõ,
Kossuth L. út 21.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozott idejû 2011.
aug. 1–2011. júl. 31-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 13.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályban meghatározott véleményezési határidõk betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzõkönyvek beérkezését, illetve
az oktatási bizottság ülését
követõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakképesítést igazoló

(részben önállóan gazdálkodó intézmény)

Felsõfokú képesítés,
pedagógus, intézményvezetõi szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: legalább 1–3 év
vgy.
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hiteles om., b.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
69/2011., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Pc.: Diósjenõ Községi
Önkormányzat
f.: Tóth János polgármester
Tel.: (35) 525-012/13
www.diosjeno.hu
Felsõpakony Község
Önkormányzata
2363 Felsõpakony,
Petõfi S. u. 9.
Tel.: (29) 317-131
Fax: (29) 317-285

Herman Ottó
Általános Iskola
2363 Felsõpakony,
Iskola u. 20.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, szakirányú felsõfokú iskola v., pedagógus szakvizsga, legalább
3–5 év iskolaigazgatói
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 1 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 16.
Pehi: 2011. júl. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat a képviselõ-testület tagjai közül megválasztott bizottság közoktatási
szakértõ bevonásával véleményezi. A vélemények
birtokában, a testületi ülésen
való személyes maghallgatás
után dönt a testület.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemezésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
iskolai végzettséget,
szakvizsgát igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
személyesen vagy postai
úton, zárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2691/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
intézményvezetõ.
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A kiíró fenntartja magának
a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc.: Felsõpakony Község
Önkormányzata
Gödre Község
Önkormányzata
7386 Gödre,
Béke u. 4.
Tel./fax: (72) 454-206
E-mail: postmaster@godre.t-online.hu

Gödrei Körzeti
Általános Iskola
7386 Gödre,
Árpád u. 13.
Igazgató

Kékcse Község
Önkormányzata
4494 Kékcse,
Fõ út 116–118.
Tel./fax: (45) 468-001

Arany János
Általános Iskola
4494 Kékcse,
Fõ út 87.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott feltételek,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság.

Fõiskola, pedagógus
munkakör betöltéséhez
elõírt felsõfokú v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
Lf.: az intézmény szakmai nevelési-oktatási intézirányítása, vezetése, az
ményben pedagógus munirányadó jogszabályokban kakörben fennálló, határoa közoktatási intézmény
zatlan idõre szóló alkalvezetõje részére meghatá- mazás, illetve a megbízásrozott feladatok ellátása.
sal egyidejûleg pedagógus
Az új intézmény arculatá- munkakörben történõ,
nak kialakítása, a helyi kö- határozatlan idõre szóló
zösség részvételén alapuló alkalmazáshoz szükséges
oktatási megújulás.
feltételek megléte, magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint
jog a szabad mozgás és

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételt követõ
30. nap.
Pehi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill., magasabb vp.
Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget
igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Iskolaigazgató” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Gödre Község
Önkormányzata
ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
pályázatokat a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását
követõen a képviselõ-testület testületi ülés keretében
bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
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Kocsord Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4751 Kocsord,
Szent I. u. 13.
Tel.: (44) 500-319

2

Jókai Mór Általános Iskola
4751 Kocsord,
Jókai u. 14.
Igazgató,
pedagógus munkakörben
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény SzMSz-ében
számára biztosított jogköröket.
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4

tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: 3-5 év vgy., gazdasági ismeretek, pályázatok lebonyolításában való
jártasság.

helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló hiteles om., valamint az elõírt szgy-t igazoló
om., b., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 eredeti és
1 másolati példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, „Pályázat az Arany
János Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére” megjelöléssel kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot.
A képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc., f.: Dr. Debreczenszki
Julianna jegyzõ

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
A magasabb vezetõi
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug.
14-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakmai ön., végzettséget, képzettséget tanúsító eredeti oklevél, vagy
annak hiteles másolata, b.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére
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vonatkozó szándéknyilatkozat, a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben az 1992. évi
XXXIII. tv. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc.: Dr. Barkaszi Sándor
polgármester.
Legyesbénye Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3904 Legyesbénye,
Rákóczi u. 82.
Tel./fax: (47) 368-212

Legyesbényei Általános
Iskola, Napközi Otthonos
Óvoda és Települési
Könyvtár
3904 Legyesbénye,
Dózsa út 9.
Igazgató

Jogszabályban elõírt iskolai v., 5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet.
Elõny: vgy., vagy sajátos
nevelési igényû gyermekek nevelésében szerzett
gyakorlat.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 21.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2-8/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
Pc.: Hlivják László
polgármester

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
8500 Pápa,
Fõ u. 12.
Tel.: (89) 324-585
Fax: (89) 515-083

Pápai Gazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8500 Pápa,
Veszprémi u. 45.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak, a
Közokt.tv. 17–18. §-ában
meghatározott pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálásáról, a véleményezési eljárást követõ soron
következõ ülésén Pápa
Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint Korm. rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
b., végzettséget, szgy.-t igazoló hiteles om., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai

Lf.: az intézmény egyszemélyi felelõs vezetõjeként
biztosítja az intézmény
rendeltetésszerû mûködését, felelõs az intézmény
ésszerû és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési elõirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos
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Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképzõ,
Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
3800 Szikszó,
Miskolci út 9.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény igazgatói feladatainak ellátása.

4

helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, a
pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, nyilatkozat a
Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
okokról, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázó kiírója hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
A pályázatot 1 példányban,
személyesen vagy postai
úton, zárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
6/87/2011.
Pc.: Dr. Áldozó Tamás
polgármester
f.: Rádi Róbert
kabinetvezetõ
Tel.: (89) 515-014

munkáltatói jogokat,
képviseli az intézményt a
fenntartó Önkormányzat,
valamint az egyéb szakmai
irányító szervezetek elõtt.

Szikszó Város
Önkormányzata
3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.
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Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 14-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget igazoló om.,
vpr., b., 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:
PM/101/2011.,
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valamint a munkakör megnevezését: Szepsi Iskola
és Könyvtár igazgató.
Pc.: Szikszó Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
f.: Füzesséri József
polgármester
Tel.: (46) 596-450
Tiszanána Község
Önkormányzata
3385 Tiszanána,
Fõ út 108/1.
Tel.: (36) 566-002
Fax: (36) 366-101

Tiszanána-Kömlõ
Általános Iskola és Óvoda
3385 Tiszanána,
Hunyadi út 1.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: Tiszanána-Kömlõ
Általános Iskola és Óvoda
Intézményfenntartó Társulásban szereplõ székhely
intézmény vezetése, a
tagintézmények szakmai
munkájának irányítása, a
jogszerû mûködtetés biztosítása.

Fõiskolai szintû tanári v.,
illetve a Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdés a) pontja
alapján elõírt szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
felhasználói szintû informatikai rendszerismeret,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: fõiskola, közoktatás-vezetõi szakvizsga,
legalább 1–3 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozott idejû, 2011.
aug. 1–2016. júl. 31-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a települési
képviselõ-testületek elõzetes
véleményezése alapján a
Tiszanána-Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa hoz döntést.
Juttatás: ill., Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., képesítést
igazoló om., 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:
1729/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
Tiszanána-Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda
intézményegység-vezetõ,
fõigazgató.
Pc.: Tiszanána Község
Önkormányzata
f.: Dr. Joó István körjegyzõ
Tel.: (36) 566-020/13
www.tiszanana.hu
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Tokodaltáró Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2532 Tokodaltáró,
József A. u. 31.
Tel.: (33) 505-635
Fax: (33) 505-650

2

3

Altárói Közoktatási
Intézmény Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsõde
2532 Tokodaltáró,
Sallai u. 6.
Igazgató

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

12. szám
4

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2011. jún. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget és szakképzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Tokodaltáró Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
f.: Dr. Szax Márta Veronika
jegyzõ

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gárdonyi Géza
Általános Iskola,
Szakiskola,
Óvoda és Bölcsõde
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
Bóbita Óvoda és Bölcsõde
Tagintézmény
2941 Ács,
Óvoda köz 2.
A kihelyezett óvodai
csoport telephelye:
2941 Ács,
Kinizsi u. 21.
Tagintézmény-vezetõ
(teljes munkaidõ)

A Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
bekezdésében és a 18. §
(1) bekezdésében felsorolt
felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga a
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerint,
legalább 5 év szgy., büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. júl. 1.
A megbízás 2016. jún. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján létrejött bizottság és intézményi
véleményezés után a végleges döntést a Gárdonyi Géza
Általános Iskola, Szakiskola,
Óvoda és Bölcsõde Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény Igazgatótanácsa
hozza meg.

Gárdonyi Géza
Általános Iskola,
Szakiskola,
Óvoda és Bölcsõde
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
Igazgatótanácsa
941 Ács,
Fõ út 88.
Tel./fax: (34) 385-126
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Lf.: a közös igazgatású
oktatási-nevelési intézmény Bóbita Óvoda és
Bölcsõde Tagintézmény
vezetése a Közokt.tv.
54. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint.

Tokodaltáró Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2532 Tokodaltáró,
József A. u. 31.
Tel.: (33) 505-635
Fax: (33) 505-650

Altárói Közoktatási Intézmény Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
2532 Tokodaltáró,
Sallai u. 6.
Intézményegység-vezetõ

1275
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Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a tagintézmény vezetésére vonatkozó részletes vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 példányban,
személyesen vagy postai
úton, zárt borítékban,
„Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Szakiskola, Óvoda
és Bölcsõde Tagintézmény
tagintézmény-vezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot.
Az Igazgatótanács fenntartja
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pc.: Gárdonyi Géza
Általános Iskola, Szakiskola,
Óvoda és Bölcsõde
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
Igazgatótanácsa
f.: Horváth Józsefné
az Igazgatótanács elnöke
Tel.: 06 (30) 388-7453
E-mail:
b.maria08@freemail.hu

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2011. aug. 8.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
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Altárói Közoktatási Intézmény Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde
Brunszvik Teréz Óvoda
2532 Tokodaltáró,
Sport u. 3.
Intézményegység-vezetõ

Altárói Közoktatási Intézmény Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsõde
Tokodaltárói Bölcsõde
2532 Tokodaltáró,
Sport u. 3.
Intézményegység-vezetõ

3

12. szám
4

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget és szakképzettséget igazoló om., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Intézményegység-vezetõi
A 15/1998. (IV. 30.) NM pályázat” megjelöléssel kell
rendelet 2. számú mellék- benyújtani.
lete szerinti felsõfokú szo- Pc.: Tokodaltáró Község
ciális alapvégzettség sze- Önkormányzat
rinti képesítés, legalább
Polgármesteri Hivatala
1–2 éves bölcsõdevezetõi f.: Dr. Szax Márta Veronika
munkakörben szerzett
jegyzõ
szgy., cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

Pályázati felhívás pedagógus álláshely 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)
f: felvilágosítás
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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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

Petõfi Sándor
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár,
Pedagógiai Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806

Gyógypedagógus
(teljes munkaidõ,
határozott idõre, 1 év)

Angol–bármely szakos
tanár vagy angol mûveltségterület
(teljes munkaidõ, határozott idõre, 1 év)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 1.
Pbhi: 2011. júl. 15.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, Pedagógiai
Szakszolgálat
E-mail: petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

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)
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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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
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

Közösségi-Közmûvelõdési
Színtér és Könyvtár
5948 Kaszaper,
Árpád u. 29.
Intézményvezetõ

Fõiskola, közmûvelõdési,
könyvtárosi v., 3 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: 2011. júl. 23.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõ-testület személyes meghallgatást követõen bírálja
el és dönt a pályázat
nyertesérõl.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint,
valamint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet
alapján. A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., az eredeti okmányokat a személyes meghallgatáson bemutatandók, b.,
részletes szakmai ön., vpr.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc., f.: Csürhés István
polgármester
Tel.: 06 (30) 525-1925

Kaszaper Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 1.
Tel.: (68) 423-000
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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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12. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 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

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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