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JOGSZABÁLYOK
A nemzeti erõforrás miniszter 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelete
az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényû tanulók
tankönyvtámogatása

1. §
(1) A támogatást a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 13. § (1) bekezdése szerinti
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény), a 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók (a továbbiakban: önkormányzati fenntartó), valamint a 42. § (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmények fenntartói (a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)
igényelhetik (a továbbiakban együtt: fenntartók).
(2) A fenntartók a fenntartásukban lévõ – a szakiskolák
kivételével – nevelési-oktatási intézmények 1–13. évfolyamain, szakiskolák esetében a 9–10. évfolyamain és
a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. §
(1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpontja szerinti sajátos
nevelési igényû tanulók 2011. október 1-jei közoktatási
statisztikai létszáma alapján igényelhetik.
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(3) A támogatás felhasználható a Közokt. tv. 121. §
(1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpont szerinti sajátos nevelési igényû tanulók kis példányszámú tankönyveinek
beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen a vak tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történõ beszerzésének támogatására.
(4) A támogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplõ végösszegnek a költségvetési törvény
3. melléklet 17. pont b) alpont „Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása” cím alatti normatív hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.

2. §
(1) A támogatási igényt az 1., 2. és 3. melléklet szerinti
adatlap kitöltésével 2011. július 1-jéig kell benyújtani.
A vak és gyengénlátó tanulók tankönyveihez támogatást
a fenntartók, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében meghatározott Vakok Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményének fenntartója a vak és gyengénlátó tanulók részére az 1. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint igényelhetik.
(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)
a támogatási igények egy példányát 2011. július 29-ig
megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelõnek (a továbbiakban: Alapkezelõ).
(3) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. szeptember
5-ig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója, valamint központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója támogatási igényének a Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt idõpontban az Alapkezelõ elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(4) A miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott
támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig
dönt a támogatás fenntartónkénti, valamint intézményenkénti összegérõl. A miniszter döntését – az Alapkezelõ
egyidejû értesítésével – az általa vezetett minisztérium
(a továbbiakban: NEFMI) honlapján 2011. október 8-ig
közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli
a fenntartókkal.
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(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. október 20-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Kincstár a 2011. november havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a miniszter utalványozása alapján a Kincstár 2011. november 15-ig folyósítja.

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

3. §
(1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévõ
szakiskolákban a 2010/2011. tanév január 1-jétõl augusztus 31-ig, valamint a 2011/2012. tanév szeptember 1-jétõl
december 31-ig tartó naptári hónapjaiban a felzárkóztató
oktatásban részt vevõ tanulók létszáma alapján igényelhetik.
(2) A támogatás kizárólag szakiskolában, a kerettanterv
alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók után igényelhetõ
a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint mûködési jellegû kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások,
egyéb mûködési célú kiadások) fedezésére.
(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali
rendszerû iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók után igényelhetõ.
(4) A támogatás igénylésének alapja a 2010/2011. tanévre, valamint a 2011/2012. tanévre beíratkozott tanulók
havi létszámadatainak január 1-jétõl június 30-ig, valamint július 1-jétõl december 31-ig a félévi részletre vonatkoztatott matematikai átlaga.
(5) A normatív támogatás összege 8000 Ft/hó/fõ. Az
igénylõlapon a (4) bekezdés szerinti, valamint a félévi
részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok matematikai
átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot mindig (egy fõre) felfelé
kerekítve kell figyelembe venni.
(6) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap,
valamint a 2011. évi elsõ részlet tekintetében a 2010/2011.
tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. mellék-
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let szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig, a második részlet tekintetében a 2010/2011. tanév, valamint
a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján az 5. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 5-ig kell benyújtani.

4. §
(1) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által
a 3. § szerint benyújtott támogatási igény egy példányát az
elsõ részlet tekintetében 2011. június 8-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 1-jéig megküldi az Alapkezelõnek.
(2) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését az elsõ részlet tekintetében 2011. július 1-jéig, a második részlet tekintetében
2011. november 15-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
(3) A miniszter a 3. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített igények
alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt
a támogatás fenntartónkénti összegérõl. Döntését – az
Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján
közzé kell tenni. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli
a fenntartókkal.
(4) A miniszter a támogatásban részesült szakiskolákra
és a támogatási összegekre vonatkozó fenntartónkénti és
intézményenkénti adatokat közli az államháztartásért felelõs miniszterrel.
(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – a KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
az elsõ részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második
részlet tekintetében 2011. november 20-ig – elektronikus
úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár az elsõ részlet tekintetében 2011. augusztus havi, a második részlet tekintetében
2011. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény
fenntartójának adatait és a támogatás elsõ részletét 2011.
július 20-ig, a második részletét november 20-ig közli
utalványozás céljából a Kincstárral. A Kincstár a támoga-
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tás összegét a miniszter utalványozása alapján az elsõ részlet tekintetében 2011. év augusztus 15-ig, a második részlet tekintetében 2011. december 15-ig folyósítja.
3. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

5. §
(1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2010/2011.
tanév január 1-jétõl június 30-ig, valamint a 2011/2012.
tanév szeptember 1-jétõl december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai
tevékenységet ellátó intézményegységben a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók után.
(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben
meghatározott intézményben, intézményegységben a
szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott,
a Közokt. tv. 29. § (1) bekezdése szerinti, a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó nappali oktatás munkarendje
szerint legfeljebb 12 fõs csoportban, legalább heti négy
órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos
gyakorlati oktatásban részt vevõ, a 2010/2011. tanévre,
valamint a 2011/2012. tanévre beiratkozott tanulók 2011.
február 15-ei, valamint 2011. szeptember 15-ei tanulói
jogviszonyban álló tanulók létszáma. Ahol a kilencedik
évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási
nyelvû oktatás folyik, ott a 6. mellékletben foglaltaknak
megfelelõen a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhetõ a hozzájárulás, abban az esetben, ha a szakközépiskola
pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.
(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben
nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott
szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben
elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési
törvény 3. mellékletének 16. a) pont aa) alpontjában rögzítetteket is figyelembe véve – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.
(4) A támogatási igényt az 1., a 7. és a 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével
a) az elsõ részlet tekintetében 2011. január 1-jétõl 2011.
június 30-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2011. május
23-ig,
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b) a második részlet tekintetében 2011. szeptember
1-jétõl 2011. december 31-ig terjedõ idõszakra legkésõbb
2011. szeptember 20-ig kell benyújtani.
(5) A támogatási igényhez mellékelni kell mindkét részletet tekintve az intézményi nyilatkozatot arról, hogy a kilenc–tizenkettedik, illetve ahol a kilencedik évfolyamon
nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási nyelvû oktatás
folyik, ott a kilencedik–tizenharmadik évfolyamokon végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és
szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe beszámításra kerül, és a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos
Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.
(6) A támogatás felhasználható:
a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó mûködési jellegû kiadások
(személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok,
dologi kiadások, egyéb mûködési célú kiadások) fedezésére, valamint
b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál mûszaki,
technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a nyilvántartásukban már szereplõ
tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését valósítja meg (fejlesztés).

6. §
(1) Az Igazgatóság az 5. § alapján benyújtott támogatási
igényeket az elsõ részlet tekintetében 2011. június 8-ig,
a második részlet tekintetében 2011. október 15-ig továbbítja az Alapkezelõ részére.
(2) Az Alapkezelõ a benyújtott igények e rendeletben
foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és
a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
szerinti bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában az elsõ részlet tekintetében 2011. június 30-ig,
a második részlet tekintetében 2011. november 3-ig megküldi a miniszter részére.
(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelt fenntartók között, a 2011. január 1-jétõl 2011.
június 30-ig, valamint a 2011. szeptember 1-jétõl 2011.
december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon
szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók 2011. február 15-ei, valamint 2011.
szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege
nem haladhatja meg az 1000 forintot.
(4) A támogatásban részesülõ fenntartókat megilletõ támogatási összegrõl a miniszter az 5. § (4)–(5) bekezdés-
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ben, meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az
összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt az elsõ részlet tekintetében 2011. július 15-ig, a második részlet tekintetében 2011. november
15-ig. A miniszter döntését – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján közzé kell tenni. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.
(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
az elsõ részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második
részlet tekintetében 2011. november 30-ig – elektronikus
úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím Központosított elõirányzatok alatti forrás terhére a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Kincstár az elsõ részlet tekintetében a 2011. év augusztus
havi, a második részlet tekintetében a 2011. év december
havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény
fenntartójának adatait és a támogatás elsõ részletének
összegét 2011. július 15-ig, a második részlet összegét december 12-ig utalványozás céljából közli a Kincstárral.
A Kincstár a miniszter utalványozása alapján a támogatás
elsõ részletét 2011. július 29-ig, a második részletet 2011.
december 15-ig folyósítja.

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali
oktatás munkarendje szerint szervezett oktatásban részt
vevõ tanulók után igényelhetõ.
(3) A fenntartóknak nyújtható támogatás mértéke az
(1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében nem
haladhatja meg a 140 000 Ft/fõ/év összeget. A 2011/2012.
tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási
összegre való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló az adott
tanítási félév lezárulta elõtt elköltözik az iskola településérõl, vagy elhagyja a Magyar Köztársaság területét és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszûnik. A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átíratkozik.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanuló
esetében a támogatás mértéke nem haladhatja meg
a 70 000 Ft/fõ/év összeget.
(5) A fenntartók által elnyert támogatások felhasználhatók az iskolák (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetében a 11. mellékletben meghatározott, iskolai,
tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi
felkészítõ programok költségeire, az azokkal összefüggõ
emberi erõforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán
kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen,
a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére, az
iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal
megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való
rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrások költségeire, a mellékletben meghatározott mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók
esetében a támogatás a 12. mellékletben meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar
nyelvi felkészítõ programok költségeire, valamint az azzal
összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.

7. §
(1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban levõ iskola azon tanulója után igényelhetik,
a) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, vagy aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
b) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó, vagy az (1) bekezdés a) pontjában nem
hivatkozott, a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés c) pontjának
hatálya alá tartozó nem magyar ajkú állampolgár,
amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétõl számított idõtartama nem éri el az egy évet,
és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott
osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy a tanuló oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

8. §
(1) A 7. § szerinti támogatási igényt az 1., 9., 11. és
12. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október
6-ig kell benyújtani.
(2) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket 2011. október 27-ig egy példányban megküldi az Alapkezelõ részére.
(3) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését az önkormányzati
fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban
megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus
formában 2011. november 8-ig megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intéz-
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ményfenntartók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez
a fenntartónkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben
foglalt idõpontban az Alapkezelõ elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
(4) A miniszter a 7. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási igények
alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatások mértékérõl és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével –
a NEFMI honlapján 2011. november 21-ig közzéteszi.
A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.
(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. november 21-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír
alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget
a miniszter utalványozása alapján 2011. december 15-ig
folyósítja.
(7) A támogatás felhasználásáról történõ elszámolás
a mellékletben közzétett összesítõ elszámoló lap és a támogatási cél megvalósulásáról készített összefoglaló alapján történik, amelyeket a támogatott fenntartóknak 2012.
június 30-ig kell megküldeniük az Alapkezelõ részére. Az
elszámolás alapját képezõ adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg kell õrizni.

5. Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

9. §
(1) A támogatást a fenntartók a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben fekvõbeteg-ellátás keretében szakellátásban,
illetve rehabilitációs célú ellátásban részesülõ, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Közokt. tv. 87. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott –
közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelhetik. A támogatás azok után a tanulók után igényelhetõ,
akiknek fekvõbeteg-ellátás keretében végzett egybefüggõ
(folyamatos) gyógykezelése a huszonegy naptári napot
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meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos
foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra idõtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, az iskolai hiányzásból eredõ hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülõ írásos hozzájárulásával a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére. A támogatás
tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minõsül akkor
is, ha annak idõtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülõbõl, az egészségügyi intézménybõl, a rehabilitációs intézménybõl otthonába távozhat.
(2) A támogatás mértéke – tanulónként nem haladhatja
meg:
a) a 25 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap,
b) az 50 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább negyvenkettõ, de legfeljebb
nyolcvankilenc naptári nap,
c) a 100 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama kilencven vagy annál több naptári nap.
(3) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.
(4) Az igénylés az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülõ – a 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december
31-ig terjedõ idõszakra történõ – tervezés alapján történik.
(5) A támogatási igényt az 1. melléklet és 13. melléklet
szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig kell benyújtani.
(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. június 15-ig egy példányban megküldi az Alapkezelõnek.
(7) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. július 1-ig az
önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter
részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez,
az egyenkénti finanszírozási adatokat az Alapkezelõ elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

10. §
(1) A miniszter a 9. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott
támogatási igények alapul vételével, az összesített igények
alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011.
augusztus 5-ig dönt a támogatások mértékérõl, és azt – az
Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján
közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a
fenntartókkal.
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(2) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. augusztus 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír
alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(3) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget
a miniszter utalványozása alapján 2011. szeptember 15-ig
folyósítja.
(4) A támogatás elszámolása a 14. melléklet szerinti
egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített,
a 15. mellékletként közzétett, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti összesítõ elszámoló lap alapján történik.
(5) A 15. melléklet szerinti összesítõ elszámoló lapot
a támogatott fenntartók 2012. március 31-ig megküldik az
Alapkezelõ részére. Az összesítõ elszámolás alapját képezõ tanulói adatlapokat öt évig meg kell õrizni.

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása

11. §
(1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás
megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások, mint feladatot ellátók vehetik igénybe a 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is
ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi
önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény
vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok
ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében,
valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával abban a közoktatási intézményben,
ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.
(2) A támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 forintot, amely
a feladat ellátásához kapcsolódó, 2011. szeptemberétõl induló 1 fõ létszámfejlesztéssel összefüggõ személyi kiadásokra használható fel.
(3) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap
és a 16. melléklet I. pont kitöltésével 2011. május 26-ig
kell benyújtani.
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(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:
a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló
adatlapot,
b) a 17. melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,
c) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát.

12. §
(1) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást saját intézményében biztosítja,
abban az esetben a támogatás feltétele a többcélú kistérségi társulási tanács (a továbbiakban: társulási tanács) által
meghozott határozat – a társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatának csatolása, amely tartalmazza a többcélú kistérségi társulás kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között a többcélú kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológusi feladatok ellátását is vállalták.
(2) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó
intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal
vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, abban az esetben a támogatás feltétele – az
igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológusi feladatellátásra megkötött megállapodás társulási tanács elnöke által hitelesített másolatának
csatolása.
(3) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás által
fenntartott vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ –
a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátásra csak 2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kerül sor, abban az esetben a támogatás feltétele a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító
okiratának módosítására vonatkozó, a 17. melléklet
II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozat csatolása.
(4) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, abban az esetben a támogatás feltétele az iskolapszichológusi feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának
a 17. melléklet III. pontja szerinti szándéknyilatkozat arról, hogy a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint 2011. szeptemberétõl teljesíti
az egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést.
(5) Az Igazgatóság a 11. § (3)–(4) bekezdés és 12. §
(1)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket egy példányban 2011. június 16-ig megküldi az
Alapkezelõnek.
(6) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. június 28-ig,
többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban megyén-

1584

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

ként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi a miniszter részére.
(7) A miniszter az összesített igények, valamint az
(1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ többcélú kistérségi társulás által benyújtott támogatási igények alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás
terhére és erejéig 2011. július 19-ig dönt a támogatások
mértékérõl és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével –
a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az
Alapkezelõ közli a fenntartóval.
(8) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. július 25-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám felismerési
rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást
a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(9) A támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat
szolgáltat az Alapkezelõ részére. Az iskolapszichológusi
szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell
õrizni.

13. §
(1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és
ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM
rendelet [a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet]
8. §-a, és az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet [a továbbiakban:
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet] 13. §-a alapján támogatásban részesült, és a támogatásból 2009. szeptemberétõl,
illetve 2010. szeptemberétõl biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátja, további támogatást igényelhet az
iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggõ személyi
kiadások fedezetéhez.
(2) A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggõ támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja az
1 000 000 forintot, illetve a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggõ támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként
nem haladhatja az 1 000 000 forintot.
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(3) A támogatási igényt az 1. melléklet és a 16. melléklet I. pontja szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 26-ig
kell benyújtani.
(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:
a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és a tervezett mutatóiról szóló
adatlapot,
b) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, amelynek tartalmaznia kell az iskolapszichológusi szolgáltatásra
való jogosultságot,
c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 15/2009.
(IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással
2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/IV. és a 17/VI. melléklet
szerinti nyilatkozatokat,
d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 17/2010.
(III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/V. és a 17/VII. melléklet szerinti nyilatkozatokat.
(5) Az Igazgatóság a (3)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket egy példányban, valamint
a (6) bekezdésben meghatározott értesítõ levél egy hitelesített másolati példányát 2011. június 16-ig megküldi
az Alapkezelõnek.
(6) A támogatás igényléséhez az Alapkezelõ csatolja
a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, illetve a 17/2010.
(III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatásról szóló, a jogelõdje – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága – által kiadmányozott értesítõ levél egy hitelesített másolati példányát.

14. §
(1) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. június 28-ig
többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi a miniszter részére.
(2) A miniszter az összesített igények, valamint a 13. §
(1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartó által benyújtott támogatási igények alapul
vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig
2011. július 19-ig dönt a támogatások mértékérõl, és azt –
az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján
közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli
a többcélú kistérségi társulással.
(3) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. július 25-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli
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a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat
szolgáltat az Alapkezelõ részére. Az iskolapszichológusi
szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell
õrizni.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával
kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

15. §
(1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévõ
nevelési-oktatási intézményekben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók
2010/2011. tanévi nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási
statisztika tényleges, valamint a 2011/2012. tanévi nyitó,
2011. október 1-jei várható, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ tanulók létszáma alapján igényelhetik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján azon beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ óvodai nevelésben részesülõ gyermekek, és a nappali rendszerû iskolai oktatás munkarendje szerint iskolai nevelésben, oktatásban részesülõ tanulók után igényelhetõ, akik után
a fenntartók az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
és az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben
dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 15)
KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) alapján
a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez,
óvodai fejlesztõ program megvalósításához nem nyújtottak be támogatási igényt.
(3) A támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire
használható fel a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakban.
(4) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel. A támogatás
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mértéke az (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a 14 000 forint/fõ
összeget. A támogatás alapja a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók 2010.
október 1-jei tényleges és a 2011. október 1-jei tényleges
létszámának matematikai átlaga csökkentve a KIM rendelet alapján benyújtott igényléssel érintett gyermek- és tanuló létszámmal.
(5) A támogatási igényt az 1. és a 19. melléklet szerinti
adatlap kitöltésével 2011. május 27-ig kell benyújtani.
(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. július 20-ig egy példányban megküldi az Alapkezelõnek.

16. §
(1) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések
alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. augusztus
17-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot
ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, a fenntartónkénti, illetve intézményenkénti finanszírozási adatokat az Alapkezelõ elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
(2) A miniszter a 15. § (1)–(5) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével,
valamint az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt 2011. szeptember 15-ig
a támogatások mértékérõl és azt – az Alapkezelõ egyidejû
értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter
döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.
(3) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó
utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus nélküli) megnevezését és a támogatás összegét –
2011. szeptember 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószámfelismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon
– közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel.
A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében az intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási összeget
a miniszter utalványozása alapján folyósítja 2011. október
17-ig.
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8. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

17. §
Az e rendeletben foglalt támogatások iránti igényhez
csatolni kell a fenntartók 20. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Közokt. tv. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy
adja ki. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

9. Közös rendelkezések

18. §
(1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket
a) az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, továbbá két eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az Alapkezelõ részére két eredeti
példányban postai úton, valamint az Alapkezelõ honlapján
található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül
nyújthatja be.
(2) Határidõben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási igényt, amelyet a beadási határidõ utolsó napján éjfélig rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen
módon rögzített igényt legkésõbb másnap postára adták.
A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(3) Amennyiben a fenntartók az igénylési határidõt önhibájukon kívül elmulasztották, igazolási kérelmet nyújthatnak be az elmulasztott határidõtõl számított öt napon
belül az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, mely
három napon belül dönt az igazolási kérelemrõl. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolniuk kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(4) Az önkormányzati fenntartó esetén az Igazgatóság
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az Alapkezelõ a határidõig
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benyújtott igények szabályszerûségi felülvizsgálata során,
szükség esetén nyolc napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Amennyiben az önkormányzati fenntartó felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt
nem továbbítja, és errõl értesíti a támogatást igénylõt.
Az Igazgatóság a továbbításra nem került igénylések
összesített listáját, a fenntartók megnevezésével és a továbbítás mellõzésének indoklásával megküldi az Alapkezelõ részére.

19. §
(1) A támogatásban részesített önkormányzati fenntartó
egyösszegû finanszírozásához a fedezetet a költségvetési
törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás biztosítja.
(2) A támogatásban részesített közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának egyösszegû finanszírozásához a fedezetet a költségvetési törvény
1. melléklet XX. fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás elõirányzata alatti forrás biztosítja.
(3) Az e rendeletben foglalt támogatásban részesült
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény támogatásáról a miniszter év közben, de legkésõbb november 30-ig elõirányzat módosítás útján gondoskodik a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet, 20.
cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása elõirányzat terhére.
(4) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelõ fenntartók 2011. május 31-ig az intézmény
fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggõ döntést hoznak, akkor az e rendeletben foglaltakat – a 3–6. §-ban meghatározott támogatási
jogcímek kivételével – a következõ eltérésekkel kell alkalmazni. Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében – ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem
állami intézményfenntartó vagy központi költségvetési
szerv részére történõ átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartói vagy központi
költségvetési szerv fenntartói jogának önkormányzati
fenntartó részére történõ átadását – a fenntartók az érintett
intézmények vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási igényt. Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése
vagy átszervezése, illetve – az intézmény jogutód nélküli
megszûnésének nem minõsülõ – fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével
nyújthatja be, ebben az esetben az igényléshez a 21. mellékletet is csatolni kell. Amennyiben a jogutóddal történõ
megszûnésrõl, átszervezésérõl, fenntartói jog átadásról az
igénylés benyújtásának határidejét követõen születik döntés, úgy arról a jogelõd intézmény fenntartójának tájékoz-
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tatnia kell az Alapkezelõt. Az elnyert támogatást a jogelõd,
illetve jogutód intézmény fenntartója idõarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.
(5) A 3–6. §-ban meghatározott támogatási jogcímek
esetében a támogatási igényt az intézmény átszervezésére,
megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet
nélkül a támogatási feltételeknek megfelelõ fenntartók
nyújthatják be. A támogatással a támogatásban részesült
fenntartó számol el.

20. §
(1) Az önkormányzati fenntartó a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles
elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június
30-ig lehet felhasználni.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója esetében a támogatások elszámolása a 2011. évi
normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette
igénybe, azt nem megfelelõen használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a támogatásról, vagy annak meghatározott részérõl haladéktalanul köteles lemondani, és a lemondással egyidejûleg a támogatást vagy annak meghatározott részét a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a NEFMI részére
vissza kell fizetnie.
(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerõsen megállapító döntés napját magába foglaló naptári
félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója visszafizetési kötelezettségének
határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség
teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.
(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június
30-ig lehet felhasználni. Ha a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a támogatást
vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt
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nem a megjelölt feladatra használta fel vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást
közvetlenül a NEFMI részére vissza kell fizetnie.
(5) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében
a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie.
A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét
jogerõsen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamat kétszerese. Ha a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.
(6) Ha a visszafizetendõ támogatás kamattal számított
együttes összege, illetve a késedelmi kamat és a jogtalan
igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek nem
kell visszafizetnie.

21. §
(1) E rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû felhasználását a Kincstár a helyszínen jogosult ellenõrizni. Az ellenõrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos megkeresésére az Alapkezelõ köteles 10 munkanapon belül átadni.
(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és
a pénzeszközök jogszerû felhasználását az Alapkezelõ
a helyszínen is jogosult ellenõrizni 2012. december 31-ig.
Az Alapkezelõ – a Kincstár, illetve a 20. § (4) bekezdés
esetében a miniszter – egyidejû értesítése mellett az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az
Alapkezelõ honlapján 2012. áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak 2012.
június 30-ig elektronikus formában kötelezõ kitölteniük,
és papír alapú formátumban megküldeniük. Az Alapkezelõ a monitoring eredményérõl írásban tájékoztatja a Kincstárt.

22. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2016. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
FENNTARTÓI

A D A T L A P*

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel
két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe:

Polgármester/elnök/képviselõ neve:

Adószám:
KSH kód**:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:

–

–

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági nyilvántartási szám, ha
van)1:
* Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.................................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket az adott
fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 21. mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat
született
1

A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói adatlap
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez
Beküldendõ 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b )pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A 2011/2012. tanévre becsült létszám
A közoktatási intézmény
A)

Sorszám
neve

OM
azonosítója

B)

C)

a közoktatási
törvény 121. §
a közoktatási
a közoktatási
(1) bekezdés
törvény 121. §
törvény 121. §
29. pont
(1) bek. 29. pont
(1) bek. 29. pont
a) és b) alpontja
a) alpontja alá
a) alpont alá
alá tartozó –
tartozó értelmi
tartozó vak tanulók kivéve az A) és
fogyatékos tanulók
B) oszlopban
jelzett sni tanulók

Létszám összesen

Igényelt támogatás
a 2011/2012.
tanévre
(a tankönyvÖsszes létszám ×
rendelésben
a költségvetési tv.
szereplõ
3. sz. melléklet
végösszegnek
17. pontja szerinti a költségvetési tv.
normatív
3. sz. melléklet
hozzájárulás
17. pontja szerinti
(Ft)
normatív
hozzájárulással
csökkentett
összege)
(Ft)

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.

................................................................................
fenntartó
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3. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Intézményi adatlap
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH-kód:
Adószám:
A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok
Az intézmény neve:
OM azonosító száma:

Az intézmény/elõállító címe:

Az elõállító adószáma:
Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma:

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/D. §-a, valamint
a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendelet 22. § (13) bekezdés szerint közremûködõ útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a közremûködõk által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt
példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók
részére

Fizetendõ összeg összesen:
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A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma

1591

Megrendelt példányszám

Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt
példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével
az érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ vagy vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességgel küzdõ, sajátos
nevelési igényû tanulók részére

Fizetendõ összeg összesen:
A tankönyv kiadói kódja

A tankönyv egységára
(Ft)

A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma

Megrendelt példányszám

Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt
példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó vak tanulók részére

Fogyasztói ár összesen:
A sorok száma növelhetõ!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................
fenntartó
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4. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendõ 2011. május 23-ig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

X

X

OM azonosítója

1.

2.

Össz. létszám
(2011. I–VI. hónap átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x
8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, e-mail címe

X

Összesen

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó
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5. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
II. részlet igényléséhez
Beküldendõ 2011. október 5-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

X

X

OM azonosítója

1.

2.

Össz. létszám
(2011. VII–XII. hónap
átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x
8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, e-mail címe

X

Összesen

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
fenntartó

6. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Évfolyamok számozásának értelmezése
Évfolyam

Normál osztály

Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

9.
10.
11.
12.
13.

9–10-es normatíva
9–10-es normatíva
11–12-es normatíva
11–12-es normatíva

———
9–10-es normatíva
9–10-es normatíva
11–12-es normatíva
11–12-es normatíva
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7. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának
I. és II. részlete igényléséhez aktuális oktatási azonosító adatokkal

Beküldendõ 2011. május 23-ig az I. részlet, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:
Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve

OM azonosító

Az igényléssel érintett
intézmény (székhely)
pontos címe (település,
irányítószám, utca,
házszám)
Intézményi kapcsolattartó
(neve, e-mail címe)*

11. évfolyam tanulók
létszáma
(fõ)**

12. évfolyam tanulók
létszáma
(fõ)**

Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam
létszámadatai összesen
(fõ)

Intézmény 1
Intézmény 2
Intézmény 3
Intézmény 4
Intézmény 5
* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehetõ tanulói létszám – a 2011. február 15-ei létszám, valamint
a 2011. szeptember 15-ei létszám –. Az adatlap kétszer küldendõ be a I. és az II. részlet igényléséhez az aktuális létszám adatokkal.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó képviselõje
(valamint jogutód fenntartó képviselõje)
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8. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 23-ig az I. részlet,, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról
Intézmény megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézményben a szakközépiskola
kilenc-tizenkettedik évfolyamain végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-ának (1) bekezdése
alapján – beszámításra kerül úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
képviselõ aláírása
(valamint jogutód képviselõ aláírása)
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9. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményre vonatkozó adatok:

Sorszám

Az intézmény
neve

Az intézm. címe

OM azonosító

A rendelet 7. §
A rendelet 7. §
A rendelet 7. §
A rendelet 7. §
(1) bekezdés
(1) bekezdés
(1) bekezdés
(1) bekezdés
a) pontja szerinti a) pontja szerinti b) pontja szerinti b) pontja szerinti
tanulók becsült tanulók becsült tanulók becsült tanulók becsült
Igényelt összeg
száma
száma
száma
száma
2011/2012.
2011/2012.
2011/2012.
2011/2012.
tanév 1. félév
tanév 2. félév
tanév 1. félév
tanév 2. félév
(fõ)
(fõ)
(fõ)
(fõ)

Az intézm.
kapcsolattartójának neve,
tel. száma,
e-mail címe

A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................
fenntartó
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10. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendõ 2012. június 30-áig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatásának elszámolása”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Felhasználás összesen: ......................... Ft
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó

A támogatás felhasználásáról történõ fenti elszámolással együtt beküldendõ a támogatott cél megvalósulásáról készített összefoglaló is. Az elszámolás alapját képezõ adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg kell õrizni.
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11. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A)

50%

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok
költségei
B)

20%

– a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai,
tanórán kívüli tevékenységek költségei
C)

10%

– az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésének költségei
D)

20%

ÖSSZEG
(Ft)

– az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott
munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrás költségei

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

................................................................................ ................................................................................
Fenntartó

Intézmény

(képviselõje)

(intézményvezetõ)

P. H.

P. H.
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12. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
100%

A)

ÖSSZEG
(Ft)

– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségei

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

................................................................................ ................................................................................
Fenntartó

Intézmény(képviselõje)

P. H.

P. H.
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13. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 23-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása
A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):
1.
2.
3.
A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe:
A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mûködik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közremûködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik
(amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában közremûködõ közoktatási intézmény fenntartójával).
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika fõigazgatója között kerül sor.
A sorok szükség szerint bõvíthetõek.
A 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-ig terjedõ idõszakban a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése
A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk becsült létszáma (fõ)
Gyógykezelés várható idõtartama
(nap)

22–41
42–89
90£
Igényelt támogatás összesen (Ft):

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés
(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb
megbetegedés
(fõ)

Igényelt támogatás
(Ft)
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A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függõen – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási intézmény alapító
okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására fordított,
tervezett heti óraszámot;
c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közremûködõ közoktatási intézmény együttmûködési szándéknyilatkozatát, megállapodás-tervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában közremûködõ
pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................
fenntartó
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14. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Gyermekgyógyüdülõk, egészségügyi intézmény, rehabilitációs
intézmény P. H.

6

Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:

Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló ...................... tanórai foglalkozáson vett részt.

Egyéni tanulói adatlap7
A tanuló neve:
felvétel napja:
hazabocsátás napja:
A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8
A gyógykezelés idõtartama: .................................. nap
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás elszámolásához történõ – név nélküli, statisztikai
összesítést szolgáló – kezeléséhez hozzájárulok.
................................................................................ ................................................................................
(hely, idõ)
(nagykorú tanuló,
vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselõje)
Foglalkozás
idõpontja (hó, nap)

idõtartama (perc)9

Témája, tartalma

Megjegyzés

A foglalkozások idõtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:

................................................................................
kezelõorvos v. megbízottja

6
Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülõ, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2011. szeptember 1– 2011. december 31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytõl kezdõdõen folyamatosan növekvõ sorszámmal kell ellátni.
7
Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló hazabocsátásakor – kell az adatlapot kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási naplóban vezetheti, a csoportban lévõ tanulók egyéni tanulói
adatlapjaira ebben az esetben csak az idõpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni.
8
A megfelelõt aláhúzással kell jelölni.
9
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás idõtartam nem 45 perc.
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15. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2012. március 31-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás összesítõ elszámoló lapja10
A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz támogatást kapott fenntartó adatai:
Neve, címe, azonosítója:
A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény adatai:
Neve, címe, azonosítója:
A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végzõ pedagógusok:
Ssz.

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

A 2011. szeptember 1–2011. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés
(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb
megbetegedés
(fõ)

Összesen

22–41
42–89
90£
................................................................................ ................................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója
támogatott fenntartó képviselõje
II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb
megbetegedés
miatt ellátottak

Összesen

22–41
42–89
90£
................................................................................ ................................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója
támogatott fenntartó képviselõje
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

10

Az összesítõ adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell kitölteni, a sorok szükség szerint bõvíthetõek.
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16. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www. wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

16. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE
16/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban
16/I./A. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:
Megye:
Többcélú kistérségi társulás neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):
16/I./B. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást
is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátással megbízott intézmény adatai:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:
16/I./C. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati
társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskolapszichológusi
szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:
A fenntartó neve, címe:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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16/II. Az iskolapszichológusi ellátás jelenlegi és tervezett mutatói
Az iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztésére pályázó többcélú kistérségi társulás:
Megnevezése:
Címe:
KSH kódja:

A jelenlegi mutatók, a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy a 17/2010.
(III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi
feladatellátás

2009/2010. nevelési/tanítási
évben

2010/2011. nevelési/tanítási
évben

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. §
és 12. § és/vagy a 13. § alapján igényelt
támogatással együtt 2011. szeptembertõl
tervezett iskolapszichológusi ellátási
mutatók a 14. § (4) bekezdésben
meghatározott határidõig
2011/2012. nevelési/tanítási
évben

Iskolapszichológusi ellátásban részesülõ települések
száma.
Iskolapszichológiai ellátásban részesülõ közoktatási
intézmények száma.
Iskolapszichológiai ellátásban részesülõ óvodás gyermekek száma.
Iskolapszichológiai ellátásban részesülõ általános iskolás gyermekek száma.
Iskolapszichológiai ellátásban részesülõ középiskolás
gyermekek száma.
Az ellátásban résztvevõ iskolapszichológusok száma.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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17. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

17. A többcélú kistérségi társulás támogatási igénylésével kapcsolatos nyilatkozatok
17/I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ................................................, elnöke ........................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a)
saját intézmény fenntartásával*
b)
helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján
külön megállapodás szerint.*
* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) vagy c) pont szerint – megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül
sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásban érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.

Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010. szeptemberétõl egy fõ létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához kapcsolódó költségek forrásához a 2011/2012-es tanévben hozzájárul.
** a megfelelõ aláhúzandó

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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17/II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító okiratának
módosítására
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .................................................................................................................. intézmény fenntartó (székhely: ..........................................., képviselõ neve ......................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást 2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a ........................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ............................., elnöke .................................) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra
jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésõbb 2011. július 31-ig elvégzi.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

5

Kitöltendõ, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követõen kerül sor.

17/III. Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ............................................................................ intézmény (neve, címe, OM
azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2011. szeptemberétõl egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést biztosítok a ..................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely:
.................................., elnöke .................................) területén történõ iskolapszichológusi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban foglaltak teljesítésére.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
...............................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
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17/IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely
megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
8. § alapján elnyert támogatással, 2009 szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)
saját intézmény fenntartásával*
b)
helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján
külön megállapodás szerint.*
* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

17/V. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás részére – a 2010. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással, 2010 szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a)
saját intézmény fenntartásával*
b)
helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c)
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján
külön megállapodás szerint.*
* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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17/VI. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból
2009. szeptembertõl létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó,
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történõ – átadásról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ...................................................................................................................... Többcélú
Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból, 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétõl az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

17/VII. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptembertõl létesített
iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
13. § alapján elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történõ – átadásról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet
13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétõl az
iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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18. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2012. június 30-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http.//www.wekerle.gov..hu/elektronikus_igenyles

18. melléklet az iskolapszichológusi szolgáltatást megszervezett, és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. és
12. § és 13. § alapján támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatásához
Az iskolapszichológusi ellátást
a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján biztosított többcélú kistérségi társulás2:
Megnevezése:

Az iskolapszichológusi ellátást
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11. § és 12. § alapján biztosított többcélú kistérségi
társulás4:
Megnevezése:

Címe:

Címe:

KSH kódja:

KSH kódja:

A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenn- A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadóban, vagy a
tartásában mûködõ nevelési tanácsadóban, vagy a
TKT által helyi önkormányzattal, vagy megyei önkor- TKT által helyi önkormányzattal, vagy megyei önkormányzattal, vagy önkormányzati társulással kötött
mányzattal, vagy önkormányzati társulással kötött
megállapodás alapján látja el3.
megállapodás alapján látja el5.
Az iskolapszichológusi ellátásra jogosult nevelési tanácsadó- és az iskolapszichológiai ellátásban részesülõ
intézmény adatai
(adatszolgáltatás az ellátásban részesülõ gyermekek számáról)

A nevelési tanácsadó fenntartójának megnevezése, címe:
Az iskolapszichológusi tevékenység ellátásával megbízott nevelési tanácsadó neve, címe,
OM azonosítója:
A 15/2009. (IV. 2.) OKM
rendelet 8. § alapján elnyert támogatással,
2009. szeptembertõl
megkezdett és továbbra is
fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által
ellátott mutatók6

2

A 17/2010. (III. 30.)
OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatással
2010. szeptembertõl
megkezdett és továbbra is
fenntartott iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által
ellátott mutatók

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet
13. § alapján elnyert támogatással az iskolapszichológus által ellátott mutatók
(Értelemszerûen
a 2011/2012. nevelési/tanítási évre vonatkoztathatóan. Itt lehet egyezõség
a 15/2009. (IV. 2.) OKM
rendelet 8. § illetve
a 17/2010. (III. 30.) OKM
rendelet 13. § alapján
megkezdett és folytatott iskolapszichológusi ellátási
mutatókkal)

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet 11. § és
12. § alapján elnyert támogatással 2011. szeptembertõl
biztosított iskolapszichológusi álláshelyen foglalkozatott
iskolapszichológus által
ellátott mutatók
(A megfelelõ sor kitöltésével)

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerûen intézményenként kell kitölteni.
A megfelelõ aláhúzandó.
4
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerûen intézményenként kell kitölteni.
5
A megfelelõ aláhúzandó.
3
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Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban részesülõ gyermekek száma a 2009/2010.
nevelési/tanítási évben
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma
a 2009/2010. nevelési/tanítási évben
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek közül a 2010/2011.
nevelési/tanítási évre tervezett ellátás száma
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban részesülõ gyermekek száma a 2010/2011.
nevelési/tanítási évben
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma
a 2010/2011. nevelési/tanítási évben
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek közül a 2011/2012.
nevelési/tanítási évre tervezett ellátás
Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban részesült gyermekek száma a 2011/2012.
nevelési/tanítási évben

6

Amennyiben az iskolapszichológusi ellátás utazó iskolapszichológus által biztosított, úgy az rövidítve „u” betûvel jelölendõ.

1611

1612

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14. szám

Támogatással megkezdett
iskolapszichológusi ellátásban nem részesült gyermekek száma
a 2011/2012. nevelési/tanítási évben
A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben biztosított az iskolapszichológiai ellátás7

Sorszám

TKT saját fenntartásában TKT helyi önkormányzat- TKT megyei önkormány- TKT önkormányzati tármûködõ nevelési tanács- tal kötött megállapodás zattal kötött megállapodás sulással megszervezett eladó által
alapján
alapján
látásban

1.
2.
3.
4.
5.
A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben nem biztosított az iskolapszichológusi ellátás
1.
2.
3.
4.
5.
A táblázat sorainak száma szükség szerint bõvíthetõ.
Az adatok valódiságáért a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

7

A sorok bõvíthetõek a települések felsorolásával.
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19. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. május 27-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása
Fenntartó neve:
A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok:
1
2

3

4

5

6

7

8

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók
nevelését, oktatását ellátó intézmény

létszáma

Ssz.
Intézménynév

OM
azonosító

létszám
2010.
10. 01.

várható létszám
2011.
10. 01.8

A számított
2010. 10. 01-jei
átlaglétszámból
tényleges,
a költségvetési tv.
Támogatás
és a 2011.
5. sz. melléklet
igénylésére
10. 01-jei várható
11.a) pontjára
jogosító számított
létszám
2011-ben
létszám11
matematikai
benyújtott
9
átlaga
igénylésnél érintett
létszám10

1.
2.
Összesen:
A táblázat sorainak száma szükség szerint bõvíthetõ.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, azok valódiságáért felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
fenntartó

8

2011. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2010/2011. tanév tényleges létszáma, és a 2011/2012. tanévre történõ beiskolázási adatok ismeretében
tervezhetõ
9
4. oszlop adatának + 5. oszlop adatának összege osztva kettõvel
10
Azoknak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekeknek, tanulóknak a létszáma, akik – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/D. §-ában, a 39/E. §-ában foglaltak szerint – részt vesznek a képesség-kibontakoztató, az integrációs felkészítést szolgáló, illetve az óvodai fejlesztõ programban és akik után a fenntartó a költségvetési törvény 5. számú melléklet 11. a) pontja [Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása] alapján igényelt
támogatást.
11
Támogatásra jogosult létszám: 6. oszlop létszáma csökkentve a 7. oszlop létszámával.
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20. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – az önkormányzati fenntartó, valamint közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ............................................................................................ polgármester/fõpolgármester a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ...................................................... számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv)
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ....................................... a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában
nyilatkozom arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkezõ ................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó/
központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.

1

Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények esetén.
2
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21. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ................................................................. polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület ........................ számú határozatával az intézmény fenntartói
jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó
képviseletében eljáró személy aláírása

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló
P. H.
................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó
képviseletében eljáró személy aláírása

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1

A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelete
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának,
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjának
és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának
és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 11. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.
1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével
– a következõket rendelem el:

1. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának támogatása

1. §
(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához támogatást (a továbbiakban:
programtámogatás) igényelhetnek a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
a) 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény),
b) 35. § (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban
együtt: önkormányzati fenntartó), valamint
c) 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói
(a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója)

14. szám

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: igénylõ], ha az általuk fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy
kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a 2000. óta
meghirdetett, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban:
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjának (a továbbiakban:
AJTP) megvalósítására jogot szerzett, és a 2010–2011.
tanévben mûködteti az AJTP-t.
(2) Az igénylõ és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában
meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú mellékletében, továbbá a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet [a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott követelmények
szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.
(3) A programtámogatás mértéke
a) az igénylõ által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31.
közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott középiskolai kollégiumra
tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(4) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.)
OM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra
és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.

2. §
(1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2011. május 27-éig
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott
példányát, egy eredeti példányban a Kincstárnak az önkormányzati fenntartó székhelye szerint területileg illetékes
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról
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(www.ajtp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (a továbbiakban: OFI)
részére küldi meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet,
b) a középiskolák számára igényelt programtámogatás
esetében a 2. mellékletet, a középiskolai kollégiumok számára igényelt programtámogatás esetében a 3. mellékletet,
valamint
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt – az öt napos hiánypótlási határidõt követõen – 2011. június 10-éig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság
2011. június 10-éig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott
adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos
határidõvel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot
ellátó nem állami intézményfenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézményt.

3. §
(1) Az 1. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5
fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot az oktatásért
felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter) 2011. június 24-éig. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a
Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az
Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.
(2) A miniszter az 1. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ támogatási igények alapul vételével a programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 1. § (3) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján 2011. július 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli az
igénylõvel.
(3) A programtámogatás utalványozásának feltétele,
hogy a programtámogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val 2011. augusztus 10-éig
támogatási szerzõdést köt.
(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó
megnevezését, KSH-azonosítóját és a programtámogatás
összegét a miniszter 2011. augusztus 19-éig utalványozás
céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A programtámogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
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utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény
1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó
finanszírozás keretében folyósítja.

2. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjának támogatása

4. §
(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) részt vevõ azon
igénylõ részére, amely az általa fenntartott középiskolai
kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény tizedik-tizenharmadik évfolyamos
tanulói után az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján támogatásban részesült, a 2010–2011. tanév 2011. január 1-jétõl augusztus
31-éig tartó idõszakára kiegészítõ támogatást (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás) igényelhet az 1. melléklet és a 4.
melléklet szerinti adatlapok benyújtásával.
(2) A kiegészítõ támogatás mértéke legfeljebb 630 000
Ft/fõ/év.
(3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár
által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az
Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény az adatlapok AJKP
honlapjáról (www.ajkp.hu) kinyomtatott példányát, két
eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton
2011. május 27-ig.
(4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az igénylõt.
(5) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati
fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és a kiegészítõ
támogatás összegét az Igazgatóság 2011. június 10-ig
megküldi az OFI részére.
(6) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati
fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítõ
támogatás összegének adatait, továbbá a kiegészítõ támogatásra jogosult, közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény megnevezését,
KSH azonosítóját és a kiegészítõ támogatás összegét az
OFI 2011. június 27-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait – ellenõrzés után – utalványozás céljából 2011. július 4-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kiegészítõ támogatást a
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helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása
alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet
IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti
forrás terhére a 2011. év július havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(8) Az OFI a kiegészítõ támogatásra jogosult igénylõvel
2011. július 15-éig közli a kiegészítõ támogatás összegét.

5. §
(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához támogatást (a továbbiakban: kollégiumi támogatás) igényelhet az AJKP-ban résztvevõ
igénylõ az általa fenntartott középiskolai kollégium
vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény kilencedik–tizenharmadik évfolyamos tanulói után, ha a középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény az AJKP megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton
jogot szerzett, a 2010–2011. tanévben mûködteti az
AJKP-t és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában meghatározott, a 17/2004. (V. 20.)
OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében
rögzített követelmények szerint szervezi meg a tanulók
nevelését, oktatását.
(2) A kollégiumi támogatás összege legfeljebb 630 000
Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a
2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(3) A kollégiumi támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII.
22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ
szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

6. §
(1) A kollégiumi támogatás igénylése érdekében az
igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött
és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
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(2) A kollégiumi támogatás igényléséhez mellékelni
kell az 1. mellékletet, az 5. mellékletet, a 6. mellékletet és a
– 14. §-ban foglaltak szerinti – 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlás elbírálásáról és a nem továbbított igénylésrõl az Igazgatóság 2011.
június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott
adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos
határidõvel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot
ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézményt.

7. §
(1) Az 5. § alapján benyújtott igények támogatásáról
5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek 2011. július 8-áig. A bizottságba a miniszter két fõt,
az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga
állapítja meg.
(2) A miniszter az 5. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ támogatási igények alapul vételével a kollégiumi támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 5. § (2) bekezdésében meghatározott keretek
között dönt.
(3) A kollégiumi támogatásra való jogosultság feltétele
az OFI-val a 2010–2011. tanév vonatkozásában kötött
szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását.
(4) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján
2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az
OFI közli a fenntartókkal.
(5) A kollégiumi támogatás utalványozásának feltétele,
hogy a kollégiumi támogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val 2011. augusztus 31-éig
támogatási szerzõdést köt.
(6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó
megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi támogatás összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A helyi
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önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

8. §
(1) Az AJKP-ban részt vevõ igénylõ az általa fenntartott
középiskola kilencedik elõkészítõ évfolyamos tanulói után
támogatást (a továbbiakban: középiskolai támogatás) igényelhet, ha a középiskola az 5. § (1) bekezdésében meghatározott középiskolai kollégiummal vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézménnyel a
17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklete szerinti
partneri együttmûködésrõl szóló megállapodással rendelkezik és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/H. §-ában és a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.
(2) A középiskolai támogatás összege legfeljebb
315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan 4
hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(3) A középiskolai támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM
rendeletben meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport
számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

9. §
(1) A középiskolai támogatás igénylése érdekében az
igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött
és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet, a 7. mellékletet,
b) az a 8. § (1) bekezdés szerinti megállapodást,
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
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(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság
2011. június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott
adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos
határidõvel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot
ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

10. §
(1) A 8. § alapján benyújtott igények támogatásáról
5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2011. július 8-áig tesz javaslatot a miniszternek. A bizottságba a miniszter két fõt,
az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, és az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga
állapítja meg.
(2) A miniszter a 8. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ támogatási igények alapul vételével a középiskolai támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra
tekintettel a 8. § (2) bekezdésében meghatározott keretek
között dönt.
(3) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján
2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az
OFI közli a fenntartókkal.
(4) A középiskolai támogatás utalványozásának feltétele, hogy a középiskolai támogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott intézmény az OFI-val legkésõbb 2011. augusztus 31-éig szerzõdést kötnek.
(5) A (4) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartók
megnevezését, KSH-azonosítóját és a középiskolai támogatás összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A középiskolai támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési
törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
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3. A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása

11. §
(1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjához (a
továbbiakban: AJKSzP) támogatást (a továbbiakban:
kollégiumi-szakiskolai programtámogatás) igényelhet
az AJKSzP-ben részt vevõ igénylõ az általa fenntartott
középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény vagy szakiskola
(a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevõ intézmény) részére, ha az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény
a 2007. évben vagy a 2008. évben meghirdetett, a
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton az AJKSzP mûködtetésére jogot szerzett, a 2010/2011. tanévben már mûködtette az
AJKSzP-t, valamint a 9. mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy partneri együttmûködést valósít meg az intézményi pályázatok alapján az
AJKSzP mûködtetésére jogosult szakiskolákkal vagy
szakiskolai intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézményekkel.
(2) Az az igénylõ, aki az AJKSzP-ben részt vevõ intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény alapító okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt
vevõ intézmény helyi pedagógiai programjában az
AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
esélyegyenlõségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.
(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatásra való
jogosultság feltétele
a) az OFI-val a 2010/2011. tanév vonatkozásában kötött
szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását, és
b) az igénylõ arra vonatkozó vállalása, hogy az általa
fenntartott, az AJKSzP-ba a 2007–2008. és a 2008–2009.
tanévben bekapcsolódott kollégium a 2011–2012. tanév
során két alkalommal az AJKSzP-ben résztvevõ intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez, amelynek keretében hospitálási lehetõséget biztosít a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.
(4) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás
a) az igénylõ által fenntartott szakiskolára tekintettel
legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévre idõarányosan 4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott kollégiumra tekintettel
legfeljebb 500 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévre.
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(5) A (4) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon
maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe kollégiumi-szakiskolai programtámogatás.
(6) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás a
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében
meghatározott tevékenységekre, emberi erõforrásokkal
kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított
programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. A
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében
meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a
kollégium egyaránt köteles megvalósítani.

12. §
(1) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött
és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet, a 8. mellékletet és a 9. mellékletet,
b) a szakiskolák által elkészítendõ, az érintett kollégium
ellenjegyzésével készült, a 2010–2011. tanévrõl szóló szöveges elemzést,
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket megvizsgálja és – szükség
esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a
hiánypótlást követõen 2011. július 8-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság
2011. július 8-ig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott
adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos
határidõvel hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot
ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
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13. §

(1) A 11. § alapján benyújtott igények támogatásáról
5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek 2011. július 29-éig. A bizottságba a miniszter két
fõt az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga
állapítja meg.
(2) A miniszter a 11. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ támogatási igények alapul vételével a kollégiumi-szakiskolai programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 11. § (4)–(5) bekezdésében
meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését a
minisztérium honlapján 2011. augusztus 19-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartókkal.
(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a kollégiumi-szakiskolai programtámogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott, az
AJKSzP-ben részt vevõ intézmény az OFI-val legkésõbb
2011. szeptember 15-éig szerzõdést köt.
(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó
megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi-szakiskolai programtámogatás összegét a miniszter 2011. szeptember 20-áig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus formában megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kollégiumi-szakiskolai programtámogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény
1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
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15. §

(1) A támogatás
a) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója esetében a költségvetési törvény 1. melléklet
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási
célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás elõirányzat terhére az 1. §-ban, az 5. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetében 2011. szeptember 15-éig, a 4. §-ban
foglalt támogatás esetében 2011. június 15-éig, a 11. §-ban
foglalt támogatás esetében 2011. október 15-éig,
b) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport elõirányzat terhére év közben, legkésõbb november 30-áig
kerül folyósításra.
(2) Ha az igénylõ az igénylési határidõt önhibáján kívül
elmulasztotta, önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az OFI részére igazolási kérelmet
nyújthat be az elmulasztott határidõtõl számított öt napon
belül.
(3) Az igazolási kérelemrõl a (2) bekezdésben meghatározott szerv három napon belül dönt. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az
igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(4) A támogatást – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2011. december 31-éig lehet felhasználni.
(5) A támogatás 2011. december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-áig lehet
felhasználni.

4. Közös rendelkezések

(6) A támogatásról
14. §
(1) A támogatási igényhez csatolni kell az igénylõ
10. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési tervvel.
(2) Az (1) bekezdést önkormányzati társulás esetében
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl
szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.
(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési
programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

a) az önkormányzati fenntartó a 2011. évi költségvetésrõl szóló beszámolójában a központosított elõirányzatok
elszámolásait tartalmazó ûrlapon,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója a 2011. évi támogatásairól történõ elszámolása
keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon,
c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a 2011. évi költségvetésrõl szóló beszámolójában a központosított elõirányzatok elszámolásait
tartalmazó ûrlapon
számol el.
(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolásban kimutatott
adatok valódiságát az igénylõnél, illetve a fenntartása alá
tartozó és a támogatási igénnyel érintett intézményeknél
analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.
(8) A támogatások az elszámolásnál nem vonhatók
össze.
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16. §

(1) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a támogatást vagy
annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem
megfelelõen használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról, vagy annak meghatározott részérõl haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást vagy annak meghatározott részét
visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a székhelye szerint területileg illetékes Igazgatóságon
keresztül a minisztérium költségvetési fejezete részére, a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény közvetlenül a minisztérium költségvetési fejezete
részére fizeti vissza.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell
visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan
igénybevételét jogerõsen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
(3) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.
(4) Ha a visszafizetendõ támogatás kamattal számított
együttes összege, a késedelmi kamat és a jogosulatlan
igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek nem kell
visszafizetnie.

17. §
(1) Ha az igénylõ 2011. május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére
történõ átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem
állami intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási igényt.
(3) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutódlással
történõ megszûnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelõd és a
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jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik,
ebben az esetben a támogatási igényhez a 11. mellékletet is
csatolni kell. A megállapodás igénylõ által hitelesített másolatát az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz és
az OFI-hoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény az OFI-hoz köteles benyújtani legkésõbb a fenntartói döntést követõ 15 napon belül.
(4) A kiegészítõ támogatás idõarányos része az intézmény megszûnéséig a jogelõd, azt követõen pedig – feltéve, hogy a támogatás feltételeinek megfelel – a jogutódot
illeti meg.
(5) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére történõ átadása, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
vagy a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat
részére történõ átadása esetén a támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, aki a támogatás idõarányos, havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.
(6) A támogatás felhasználásáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, aki a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.

18. §
(1) A pénzeszközök jogszerû felhasználását a Kincstár
ellenõrzi. Az ellenõrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos megkeresésére az OFI – a megkeresés az
OFI-hoz történõ beérkezésétõl számított – 10 munkanapon
belül köteles a Kincstárnak átadni.
(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a
pénzeszközök jogszerû felhasználását az OFI a helyszínen
is jogosult ellenõrizni 2012. december 31-éig. Az OFI a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatást és
a helyszíni ellenõrzést – a Kincstár egyidejû értesítése
mellett – írásban kezdeményezi.
(3) A támogatást elnyert igénylõtõl a támogatás folyósítását követõ három évig a támogatás céljának szakmai
megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet
és azt – elõzetes egyeztetés alapján – a helyszínen, illetve a
támogatott fenntartókkal kötött szerzõdés szerinti módon
is jogosult ellenõrizni.
(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni.
19. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2014. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1623

1. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói adatlap*

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a MÁK illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Címe:
Adószám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
A számlavezetõ bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:
Polgármester/elnök/képviselõ neve:

Bankszámlaszám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójára vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1 :
Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:
P. H.

......……………………………
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 10. § szerinti, 10. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket
az adott fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 11. mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született

1

A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatás
igényléséhez középiskolai fenntartók részére
Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ tanulók
létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011. tanévben:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2011/2012.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................
fenntartó
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3. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatás
igényléséhez kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ
tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011. tanévben:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2011/2012. tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................
fenntartó
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4. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában résztvevõ,
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók részére
kiegészítõ támogatás igényléséhez
Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra vonatkozó adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerinti igénylést megalapozó,
az igénylésben feltüntetett tanulói létszámok a 2010/2011. tanévre
vonatkozóan:

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január–2011. augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan:

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................
fenntartó
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5. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatás igényléséhez
kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011. tanévben:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2011/2012. tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................

fenntartó
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6. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására
(középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1
Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a .......................................................................................................... kollégium és
....................................................................................................... közoktatási intÉzmény vállalják, hogy partneri
együttmûködést alakítanak ki a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.
Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:

Középiskola
adatai

A Programban részt vevõ középiskola neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 9. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 10. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 11. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 12. évfolyamon:
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 13. évfolyamon:

1

2

2010/2011. tanév: ... fõ
2010/2011. tanév: ... fõ
2010/2011. tanév: ... fõ
2010/2011. tanév: ... fõ
2010/2011. tanév: ... fõ

2011/2012. tanév:
(becsült létszám): ...fõ
2011/2012. tanév:
(becsült létszám):
2011/2012. tanév:
(becsült létszám):
2011/2012. tanév:
(becsült létszám):
2011/2012. tanév:
(becsült létszám):

A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre az 5. melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.

Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a középiskola a következõ vállalásokat teszi
a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek
figyelembe vételével (indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)3
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ...................., 2011. .........................

3

P. H. ...........................................................

P. H. ...........................................................

kollégium

középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre az 5. melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is ki kell
tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
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7. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában résztvevõ
9. elõkészítõ évfolyamos tanulók után járó támogatás igényléséhez középiskolai fenntartók részére
Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011. tanévben:

9. elõkészítõ évfolyamon
(fõ):
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2011/2012. 9. elõkészítõ évfolyamon
tanévben:
(fõ):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ kollégium az AJKP-ban:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................
fenntartó
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8. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után
járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2011/2012.
tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba,
szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben (gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti bontásban):
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák) felsorolása:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H.
...........................................................
fenntartó

* A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.
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9. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:
_____________________
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára
a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a ...................................................................................................... kollégium és
....................................................................................................... közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri
együttmûködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.
Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 9. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):

Szakiskola
adatai

A Programban részt vevõ szakiskola neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 9. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi
a 46/2004. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek figyelembe vételével
(indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ...................., 2011. .........................
P. H. ...........................................................

P. H. ...........................................................

kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

szakiskola
(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)
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10. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati,
többcélú kistérségi társulások, valamint közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói
és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott .......................................................................... polgármester/fõpolgármester/a fent nevezett önkormányzati
társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/ társulási tanács (a
nem kívánt rész törlendõ) ............................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott ...................................... a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkezõ ................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
....................................................................................................................
polgármester/fõpolgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója/központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény képviseletében eljáró személy
aláírása

P. H.

1

Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási ellátó nem állami intézmény fenntartó, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2
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11. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alulírott ...................................................................... polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke
büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület .......................... számú határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:

Kelt: ................................., 2011. év .................. hó ........ nap
...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló
...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.
* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.

1

A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 26/2011. (V. 27.)
NEFMI rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
módosításáról*
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §
(1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

*

Megjelent a Magyar Közlöny 56. számában 2011. május 27-én.

14. szám

szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. számú melléklete az e rendelet 1. melléklete
szerinti kerettantervvel egészül ki.

2. §
A Rendelet 3. számú melléklete az e rendelet 2. és
3. melléklete szerinti kerettantervekkel egészül ki.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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HATÁROZATOK
A Kormány 1151/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány 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, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet, 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 4. 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 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzeti erõforrás 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 Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás miniszter részére az
ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a
Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítását követõen azonnal
4. A Kormány megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti ellátásokat a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
5. A Kormány a megszûnt Közalapítvány feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében felhívja
a) a nemzeti erõforrás minisztert és az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy gondoskodjanak arról,
hogy a Közalapítványnak a Képcsarnok Kft.-ben meglévõ tulajdonosi részesedése a Közalapítvány megszüntetését követõen az MNV Zrt.-hez kerüljön azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlás módjáról az MNV Zrt. vagyonkezelési
megállapodást köt a nemzeti erõforrás miniszterrel;
b) a nemzeti erõforrás minisztert, az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Közalapítványnak az Akadémiai Nyomda Kft.-ben meglévõ tu-
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lajdonosi részesedése a Közalapítvány megszüntetését követõen az MNV Zrt.-hez kerüljön azzal, hogy a tulajdonosi
joggyakorlás módjáról az MNV Zrt. vagyonkezelési megállapodást köt a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel;
c) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány 4. pontban, valamint 5. pont a) és
b) alpontban nem említett feladatait a Közalapítvány megszüntetését követõen a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. lássa el, akként, hogy a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül,
folyamatosan biztosítható legyen. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni
értékû jogokat is, kivéve a 4. pont szerinti feladat ellátásához szükséges vagyonelemeket, valamint a Közalapítványnak
az Akadémiai Nyomda Kft.-ben, valamint a Képcsarnok Kft.-ben meglévõ tulajdonosi részesedését – a Kormány a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására fordítja, amely vagyont a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyéb bevételként számolja el. A Magyar Alkotómûvészeti 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;
d)
a nemzeti erõforrás minisztert arra, hogy mérje föl a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány feladatait átvevõ
Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mûködéséhez szükséges forrásokat és gondoskodjon ennek biztosításáról; amennyiben a forrásigény a Nemzeti Erõforrás Minisztérium költségvetési fejezetén belül nem teljesíthetõ, a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével szükség szerint készítsen elõterjesztést a Kormány számára.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: az a)–c) pontok tekintetében a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
a d) pont tekintetében azonnal
6. A megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot jelöli ki.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
7. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl, valamint a 4–6. pontokban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítványról szóló 1077/1995. (VIII. 24.) Korm. határozat,
b) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2226/1999. (IX. 3.) Korm.
határozat, továbbá
c) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1131/2006. (XII. 25.) Korm.
határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozata
az Oktatásért Közalapítvány 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 Oktatásért Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
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2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás 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 Tehetségsegítõ Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, a Közalapítvány által ellátott egyéb feladatokat – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor
fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el,
valamint felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
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.
4. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratórium iratai tekintetében az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézetet, egyéb iratai tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát a Kormány a Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratóriuma tekintetében az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet támogatására, a Közalapítvány egyéb vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is
– a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására fordítja, amely vagyont az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, valamint a
Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 4. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
6. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Nemzeti Tehetség Programnak az Oktatásért Közalapítvány megszûnését követõ végrehajtása tekintetében javaslatot terjesszen a Kormány elé.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) az Oktatásért Közalapítvány létrehozásáról szóló 2153/2005. (VII. 27.) Korm. határozat,
b) az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1085/2009. (VI. 4.) Korm. határozat, valamint
c) az Oktatásért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1015/2010. (I. 28.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl
A Kormány a magyar filmipar intézményi feltételrendszere megújításának, versenyképessége fejlesztésének, átlátható
filmtámogatási rendszer kialakításának és értékhordozó új magyar filmek készítésének igényét szem elõtt tartva szükségesnek ítéli, hogy a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak ellátása érdekében kizárólagos állami tulajdonban lévõ új gazdasági társaság kerüljön megalapításra és mûködtetésre, melynek megvalósítása érdekében
a Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon kizárólagos állami tulajdonú
zártkörû részvénytársaság formájában mûködõ gazdasági társaság megalapításáról. A társaság felügyelõ bizottságában
lehetõvé kell tenni a kultúráért felelõs miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter és
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos által delegált tagok részvételét.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
Határidõ: azonnal
2. a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzeti erõforrás miniszterrel, a közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel – az MNV Zrt. útján – a nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen dolgozza ki az 1. pont alapján
megalapítandó társaság feladatára, mûködésének jogi keretére és ahhoz kapcsolódóan a társaság legalább hároméves üzleti terve alapvetõ feltételeire, jövõbeli finanszírozására vonatkozó koncepciót. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztésért felelõs minisztert, hogy a kidolgozott, egyeztetett koncepció európai uniós állami támogatási szabályokkal és az Európai Bizottság által jóváhagyott jelenlegi filmszakmai támogatási programmal való összhangját vizsgálja meg.
A társaság megalapítására a finanszírozás jövõbeli biztosításával, az európai uniós állami támogatási szabályokkal
összhangban kerülhet sor.
Felelõs: a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
3. a nemzeti erõforrás minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzeti filmipar megújításának koncepciója keretében
dolgozza ki a Magyar Mozgókép Közalapítvány jövõbeli helyzetének rendezésével kapcsolatos stratégiát.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
4. a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti filmipar megújításának koncepciója keretében dolgozza ki a nemzeti filmvagyonnal
történõ gazdálkodás stratégiáját, ennek keretében vizsgálja meg a nemzeti filmvagyon vagyonkezelõi jogának 1. pont
szerinti társaság részére történõ átadásának – az MNV Zrt. által egyeztetett – feltételeit is, és nyújtsa be a Kormány
részére a stratégia megvalósításához szükséges jogszabály módosítási javaslatokat.
Felelõs: a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
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5. A Kormány 1. pont alapján létrehozandó társaság finanszírozásához szükséges forrás megteremtése érdekében az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Melléklet szerinti
átcsoportosítást rendeli el.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2. pontban írt feltételek teljesülését követõen azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozata
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 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, 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 6.1. 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 egyetért az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) jogutódlással, arra hivatkozással történõ megszüntetésével, hogy az Alapítvány 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, 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,
a nemzeti erõforrás miniszter által az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelem alapján gondoskodjon az 1. pont szerinti, az Alapítvány általános jogutódjaként mûködõ Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás miniszter részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá
a nemzeti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti
megállapodás megkötésérõl;
b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait – ideértve az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium fenntartói jogainak ellátásával kapcsolatos feladatokat is – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az Alapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló
eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt alapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Alapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén
is csak e céloknak megfelelõen használható fel;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon
arról, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló alapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Alapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a nemzeti erõforrás miniszter, az Alapítvány társalapítóival történt egyeztetést követõen
a 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint 4. § (4) bekezdése alapján az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az állami alapító nevében
kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá
a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges
intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen
az Alapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ
személyek kijelölése és az Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóké-
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szítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti
beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: az Alapítvány bírósági törlését követõen azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök 100/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–lengyel irodalmi kapcsolatok erõsítéséért és a magyar irodalom és történelem lengyelországi
népszerûsítéséért
Aleksander Nawrockinak, írónak, költõnek, kritikusnak, mûfordítónak, az IBIS Könyvkiadó tulajdonosának,
a magyar–lengyel irodalmi, közéleti kapcsolatok erõsítéséért, és a magyar–lengyel közös történelmi hagyományok
lengyelországi ápolásáért
Grzegorz Górny-nak, a Lengyel Televízió programvezetõjének, szerkesztõnek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkereszt
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. április 27.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02193/2011.
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A köztársasági elnök 101/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
Wies³aw Zaj¹czkowskinak, a biskupini Archeológiai Múzeum igazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést,
Kiss-Borlase Andreának, a genfi magyar iskola vezetõjének, tanárának, a Genfi Magyar Egyesület alelnökének,
Mieczys³aw Lubowieckinek, a Tim-Imex cég ügyvezetõ elnökének, a LIMPOL cég ügyvezetõ elnök-helyettesének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. április 27.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 3.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02192/2011.

A köztársasági elnök 102/2011. (V. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX.
törvény 100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára
Dr. Barsi Árpádot, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
Dr. Kriszbacher Ilona Ildikót, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,
Dr. Sashalmi Endrét, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,
Dr. Pénzes Bélát, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,
Dr. Lentner Csabát, a Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola fõiskolai tanárát, továbbá
Dr. Enghy Sándort, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fõiskolai tanárát
2011. május 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. március 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. március 31.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01626/2011.
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A köztársasági elnök 104/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
kárpátaljai, ezen belül kiemelten a beregvidéki magyarság életkörülményei javítása, kulturális örökségének megõrzése érdekében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként
Soós Kálmánnak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola rektorának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 16.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 19.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02656/2011.

A köztársasági elnök 105/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
Kaszab Judit festõmûvésznek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 17.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 17.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02686/2011.

1648

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14. szám

A köztársasági elnök 106/2011. (V. 26.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX.
törvény 100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára
dr. Bencsik Andreát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét és
dr. Stephan Kirste-t, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét
2011. május 20. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. április 27.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 4.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/02112/2011.

A köztársasági elnök 107/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján
több évtizedes kiemelkedõ hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett körzeti orvosi munkájáért, valamint Tác
és Csõsz községek lakossága érdekében kifejtett szakmai munkája elismeréseként
dr. Hagyó Tibornak,
a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona
igazgatójának a sajátos nevelési igényû tanulók, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ gyermekek nevelése-oktatása, szakmához jutása és sikeres társadalmi beilleszkedése érdekében végzett kiemelkedõ pedagógiai és
intézményvezetõi tevékenységéért
Malomvári Klárának,
Székesfehérvár lakossága érdekében végzett, több évtizedes gyógyító és közéleti tevékenységéért
dr. Martyn Gizellának,
Magyarország, kiemelten Székesfehérvár régészeti emlékeinek kutatásáért, történeti emlékeink közkinccsé tételéért
dr. Siklósi Gyulának,
az 1956-os példaértékû helytállásért
Szíjártó Ernõ Károlynak,
több évtizedes elhivatott, magas színvonalon végzett állatorvosi munkája elismeréseként, valamint Sárbogárd lakossága érdekében kifejtett felelõsségteljes, sokoldalú közszolgálati tevékenységéért
dr. Pátzay Istvánnak a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. április 28.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/02221/2011.
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UTASÍTÁSOK
A nemzeti erõforrás miniszter 16/2011. (V. 27.) NEFMI utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §
A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a mai levéltári helyzet áttekintésére, a kapacitások felmérésére, a Magyar
Országos Levéltár teljes körû szakmai átvilágítására kiterjedõ feladatok ellátására 2011. május 1. napjától 2011. november 1. napjáig dr. Gyimesi Endrét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §
A miniszteri biztos feladatkörében
a) levéltárak fenntartóival, tulajdonosi jogkör gyakorlóival, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával, vezetõivel
konzultációt folytat,
b) az áttekintés alapján javaslatot tesz
ba) a fejlesztési igények európai uniós pályázatokkal történõ összhangba hozatalára,
bb) e-levéltár, levéltári digitalizáció megvalósítására,
bc) hazai levéltári rendszer mûködtetésének esetleges megújítására.

3. §
A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõforrás miniszter a kultúráért felelõs államtitkár útján irányítja.

4. §
A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium keretében mûködõ Miniszteri Kabinet segíti.

5. §
A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetmény és juttatások illetik meg.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 17/2011. (V. 27.) NEFMI utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §
A Ksztv. 38. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) megszüntetésével összefüggõ feladatok ellátása céljából 2011. június 1-jétõl hat hónapos idõtartamra dr. Kriza
Zsigmondot miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott tevékenysége körében:
–
felügyeli és koordinálja a közalapítvány megszüntetésével összefüggõ feladatok végrehajtását;
–
felel annak biztosításáért, hogy a megszûnt közalapítvány egyes feladatai a jövõben hatékonyabb formában
kerüljenek ellátásra [ide nem értve a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti ellátások folyósításával
kapcsolatos feladatokat];
–
koordinálja a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításával és a 2011. évi mûködéséhez szükséges források felmérésével, illetve biztosításával összefüggõ tevékenységek ellátását;
–
koordinálja a Képcsarnok Kft. és az Akadémiai Nyomda Kft. további mûködéséhez szükséges feltételek meghatározását érintõ feladatokat.

3. §
A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti erõforrás miniszter, a kultúráért felelõs államtitkár és a gazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár útján irányítja.

4. §
A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Miniszteri Kabinet Titkársága segíti.

5. §
A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (7) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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KÖZLEMÉNYEK
A Közszolgálati Közalapítvány 2010. évi beszámolója
A Közszolgálati Közalapítvány
egyszerûsített éves beszámolója
2010. december 31.
18080485-7470-113-01
Statisztikai számjel
14516

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2010. december 31.
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

1

A.

Befektetett eszközök

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10

C.

11

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosí-tásai

Tárgyév

c

d

e

1 207 497

0

8 437 961

667

900

6 830

20 833

1 200 000

8 416 228

745 631

0

495 430

0

0
1 187
183 856

745 631

310 387

0

574

Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

1 953 128

0

8 933 965

„A” MÉRLEG Források (passzívák) 2010. december 31.
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

0

c

d

e

12

D.

Saját tõke

13

I.

JEGYZETT TÕKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (–)

15

III. TÕKETARTALÉK

16

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

1 246 331

0

8 612 455

15 000

1 134 020

0

0

1 190 749

4 720 347
2 691 800
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Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

0

c

d

e

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

20

E.

Céltartalékok

21

F.

Kötelezettségek

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25

G.

26

40 582

66 288
206 509

0

705 347

Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

22 315

705 347

22 315

1 450

92 686

1 953 128

0

8 933 965

2010. december 31.
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosí-tásai

Tárgyév

c

d

e

1

I.

Értékesítés nettó árbevétele

2

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3

III.

Egyéb bevételek

258 525

4 042 395

4

Ebbõl: – támogatás

257 565

4 009 028

5

– alapítói

6

– központi költségvetés

257 565

4 009 028

7

– helyi önkormányzat

8

– társadalombiztosítás

9

– egyéb,ebbõl 1%

0

10

IV.

Pénzügyi mûveletek bevételei

11

V.

Rendkívüli bevételek

0

0

12

Ebbõl: – támogatás

0

0

13

– alapítói

14

– központi költségvetés

15

– helyi önkormányzat

16

– társadalombiztosítás

17

– egyéb
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A tétel megnevezése

a

b

18

VI.

Tagdíj

19

A.

ÖSSZES BEVÉTEL (I±II+III+IV+V+VI)

21

VII.

Anyagjellegû ráfordítások

22

VIII. Személyi jellegû ráfordítások

23

IX

Értékcsökkenési leírás

24

X.

Egyéb ráfordítások

25

XI.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

26

XII.

Rendkívüli ráfordítások

27

B.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( VII+VIII+IX+X+XI+XII)

28

C.

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±A±B)

29

XIII. Adófizetési kötelezettség

30

D.

JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK

31

E.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ( C-I-D)

1653

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosí-tásai

Tárgyév

c

d

e

258 525

4 042 395

31 091

44 409

183 040

161 418

3 812

4 685

20

3 765 595

217 943

0

40 582

3 976 107
66 288

0
40 582

66 288

32
33

Továbbutalási céllal kapott támogatás

18 260 493

34

Továbbutalt támogatás

17 565 786

0

13 283 243
13 887 036

Záradék
A könyvvizsgálat során a Közszolgálati Közalapítvány egyszerûsített éves bezsámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Közszolgálati Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Siklós Márta s. k.,
könyvvizsgáló
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A kiegészítõ melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal készült mérleghez, melynek forint fõösszege 8 933 965 E
Ft és eredmény-kimutatáshoz, melynek mérleg szerinti eredménye 66 288 E Ft nyereség. A tárgyév 2010. január 1-je és
2010. december 31.-e közötti idõszakot fedi le. A magyarázatok és a táblázatok az egyszerûsített éves beszámoló szerves részét képezik.
A Közalapítvány bejegyzett székhelye: 1088. Budapest, Bródy Sándor utca 5–7.
Számlavezetõ bank: Magyar Államkincstár
Pénznem: Forint
A Közalapítvány jelenlegi jegyzett tõkéje: 1 134 020 E Ft.
A Közalapítvány tulajdonosa a Magyar Állam.
Közszolgálati Közalapítvány, mint alapító, az MTV Zrt., a Duna TV Zrt, és a MR Zrt alaptõkéjét befektetésként könyveli.
Az éves beszámoló aláírására Balogh László (6729 Szeged, Szigony utca 30.) a Közalapítvány Elnöke jogosult.
A Közalapítvány könyvvizsgálója: Leitner + Leitner Audit Kft (1027 Budapest, Kapás u 6-12.), személy szerint Siklós
Márta bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 003610). A Közalapítvány a 2010 év végi könyvvizsgálatáért
bruttó 935 000 Forintot fizet.
A Közalapítvány könyvelését a Kontír-System Kft. (1225 Budapest, Tenkes u. 9. Mihalcsik Éva mérlegképes regisztrációs száma 154224) végzi.
A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. Törvény 2010. szeptember 6.
napján hatályba lépett rendelkezései alapján a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. § (1) bekezdése,
valamint a nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. Törvény 3. § (4) bekezdése értelmében – az Országgyûlés határozata alapján – a Magyar Rádió Közalapítványból, a Magyar Televízió Közalapítványból, a Hungária Televízió Közalapítványból és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületébõl 2011. november 3-án létrejött a Közszolgálati Közalapítvány.
A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló 80/2010. (IX. 15.) OGY határozat 4. pontjában rögzíti, hogy a
Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió
Közalapítvány, valamint a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének a jogutódja.
Az Rttv. 53 § (2) bekezdése kimondja, hogy a Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány átalakításával jön létre, a többi szervezet egyidejû megszüntetése mellett.
Az átalakulás során létrejött Közszolgálati Közalapítvány 2010. december 31.-i adatai nem összehasonlíthatóak az
elõzõ év adataival.
2. SZÁMVITELI POLITIKA
2.1. AZ ELSZÁMOLÁS ALAPJA

A Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolót készít a magyar számviteli törvénnyel összhangban, és könyveit a
kettõs könyvvitel szabályai szerint vezeti. Az éves beszámoló készítésének idõpontja a tárgyévet követõ év március 31.
A jelen beszámoló 2010. december 31.-i fordulónappal készült.
Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.
A közalapítvány konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az adatok ezer Ft-ban vannak kifejezve.
2.2. A SZÁMVITELI POLITIKA FÕBB ELEMEI

A Közalapítvány a 2000. évi C. számviteli törvénnyel a 224/2000.(XII. 19.) Kormány rendelettel és az 1996. évi
LXXXI. társasági adóról szóló jogszabályok elõírásai szerint végzi tevékenységét.
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A Közalapítvány a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.
A Közalapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébõl kiindulva biztosítani
kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi
értékelés, az idõbeli elhatárolás, a tartalom elsõdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.
Lényegesnek minõsül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit.
Az ellenõrzés, önellenõrzés során jelentõs összegû hibának minõsül a mérleg fõösszegének 2%-át meghaladó hiba. Az
ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az elõzõ évi adatok mellett.
A beolvadás kapcsán a Közalapítvány változtatott a továbbutalási céllal kapott támogatások számviteli elszámolásában.
A beolvadás napjától a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a továbbutalási céllal kapott támogatásokat egyéb bevételként, a tovább utalt támogatásokat pedig egyéb ráfordításként mutatja ki.
2.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök
A Közalapítvány mûködéséhez szükséges, 2009 elõtt beszerzett tárgyi eszközök (bútor, irodai eszközök és felszerelések) tulajdonosa az MTV Zrt. Ennek következtében nyilvántartásuk, leltározásuk, az értékcsökkenés elszámolása az
MTV Zrt.-t terheli.
A tárgyi eszközök leltározása az Alapítványnál levõ mennyiségi nyilvántartás – mely tartalmazza az eszközök elhelyezését és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készül.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben elõállítási, illetve beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel
csökkentve kerülnek kimutatásra. Az átalakulás során a beolvadó közalapítványok eszközeit könyvszerinti értéken szerepeltetjük. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos
élettartam alatt történõ leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírásának várható idõtartama a következõ:
Szoftverek
Mûszaki berendezések
Gépjármûvek
Egyéb berendezések

3 év
7 év
5 év
3 év

A kis értékû eszközök 100 E Ft értékhatárig egy összegben, használatba vételkor kerülnek leírásra.
2.4. Készletek
A vásárolt készletek beszerzési költségen azonnali felhasználásként kerülnek elszámolásra.
2.5. Céltartalék
A céltartalék képzése egyedi értékelésen alapszik. Az alábbi kötelezettségekre, költségekre kell céltartalékot képezni:
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövõbeni költségekre
Egyéb céltartalék
2.6. Társasági adó
A Közalapítvány nem alanya a társasági adónak.
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A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. ESZKÖZÖK
3.1.1. Befektetett eszközök
Immateriális javak
A Közalapítvány immateriális javainak beszerzése és értéke 2010. december 31.-ig a következõképpen alakult:
Nyitó Állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró Állomány

Bruttó érték
Alapítás- átszervezés

0

0

0

0

Vagyoni értékû jogok

0

0

0

0

Szellemi termékek

1 932

511

0

2 443

Bruttó érték összesen

1 932

511

0

2 443

Alapítás- átszervezés

0

0

0

0

Vagyoni értékû jogok

–1 424

–119

0

–1 543

0

0

0

0

–1 424

–119

0

–1 543

508

392

0

900

Értékcsökeenés

Szellemi termékek
Értékcsökkenés összesen
Nettó érték

A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult:
Nyitó Állomány

Csökkenés

Növekedés

Záró Állomány

Bruttó érték
Ingatlanok

0

0

0

0

Mûszaki gépek, berendezések

0

0

0

0

9 364

18 477

–237

27 604

0

0

0

0

9 364

18 477

–237

27 604

Ingatlanok

0

0

0

0

Mûszaki gépek, berendezések

0

0

0

0

–2 373

–4 567

169

–6 771

–-2 373

–4 567

169

–6 771

6 991

13 910

–68

20 833

Egyéb berendezések, jármûvek
Beruházások
Bruttó érték összesen
Értékcsökkenés

Egyéb berendezések, jármûvek
Értékcsökkenés összesen
Nettó érték

A Közalapítvány az MTVA tulajdonában lévõ tárgyi eszközökrõl mennyiségi nyilvántartást vezet.
A Közalapítvány tárgyévben saját használatára és saját tulajdonába irodai eszközöket, és számítástechnikai eszközöket vásárolt, melyek üzembe helyezése után a számviteli törvénynek megfelelõen értékcsökkenést számolt el.
A törvényi elõírás értelmében a beolvadó közalapítványok az átalakulási vagyon mérlegükben szereplõ eszközök
könyvszerinti értéken kerültek átadásra a Közszolgálati Közalapítvány, mint jogutód szervezet részére.
A Közalapítvány tulajdonában lévõ eszközrõl mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.
Közalapítvány tulajdonát képezi 7 db képzõmûvészeti alkotás, az értéke 375 E Ft, mely után értékcsökkenés nem számolható el.
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Befektetett pénzügyi eszközök
2009.

2010. 12. 31

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetés
MTV Zrt.

1 200 000

1 200 000

Duna TV Zrt.

716

MR Zrt.
Összesen

6 500 000
1 200 000

8 416 028

A Közalapítvány alapítója és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió Zrt., Duna Televízió Zrt., a Magyar Rádió
Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1-1 db névre szóló, forgalomba nem hozható részvény testesíti meg, melyet az Alapító
befektetésként könyvel. Az MTV Zrt. és a MR Zrt. befektetett pénzügyi eszközei megegyeznek a közmédiumok jegyzett
tõkéjével, de a Duna Televízió Zrt. folyamatos veszteséges gazdálkodása során a részesedés értékvesztése volt indokolt.
A Duna Televízió Zrt. részesedének jelenleg kimutatott értékét az átalakulás során határozták meg.
3.1.2. Követelés
2009.

2010. 12. 31.

Telefon költségek tovább számlázása

521

Egyéb elszámolások munkavállalókkal szemben

0

138

TB kötelezettség túlfizetése (mnypt)

528

Összesen

0

1 187

Az elnökség hatáskörét október 11.-i dátummal az Országgyûlés visszavonta, ezért az október 12. és október 31. közötti idõszakban felmerült telefon költségek, az elnökség tagjai számára kiszámlázásra kerültek.
3.1.3. Értékpapírok
2009.

2010. 12. 31.

Diszkont kincstárjegy

183 856

Összesen

0

183 856

3.1.4. Pénzeszközök
2009.
Magyar Államkincstár
Pénztár
Összesen

2010. 12. 31.

745 295

309 559

336

828

745 631

310 387

3.1.5. Aktív Idõbeli Elhatárolás
2009.

2010. 12. 31.

Diszkont kincstárjegy kamata
Összesen

574
0

574
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3.2. Források
3.2.1. Saját tõke

Jegyzett tõke
MTV KA
HTV KA
MR KA
Tõketartalék
Eredménytartalék
Eredménytartalék
MTV KA
HTV KA
MR KA
Lekötött tartalék
HTV KA
MR KA
Tárgyévi eredmény
Összesen

Nyitó
2010. 01. 01.
15 000
15 000

Növekedés

Átvezetés

1 119 020
1 104 020*
15 000*

1 190 749
–9 251
1 200 000

0

40 582
1 246 331

4 720 346
9 251
1 198 975*
–875 988*
4 397 359*
2 691 800
691 800*
2 000 000*
66 288

–40 582
31 277

Záró
2010. 12. 31.
1 134 020
15 000
1 104 020
15 000
4 720 346
0
1 198 975
-875 988
4 397 359
2 691 800
691 800
2 000 000
66 288
8 612 454

A *-gal jelölt tételek a beolvadás során módosították a saját tõkét.

A lekötött tartalék összege a Magyar Rádió Zrt., valamint a Duna Televízió Zrt. tõkenövekedés címén a korábbi években kapott támogatás összegét tartalmazza, melyet a beolvadó közalapítványok a lekötött tartalékba helyeztek.
3.2.2. Céltartalék
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Dolgozók elbocsátására
Várható költségekre
Peres ügyekre
Összesen

2009.

0

2010. 12. 31.
4 484
500
201 525
206 509

A peres ügyek várható kötelezettségeinek összegére a jogászok által adott nyilatkozatok alapján képeztünk céltartalékot. A kimutatott céltartalék év végi állományából 206 009 E Ft a beolvadással került állományba.

3.2.3. Kötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
TB és költségvetési kötelezettség
Szállítói kötelezettség
MTV Zrt. állami támogatás
Jövedelemfizetési kötelezettség
Összesen

2009.
7 302
3 338
694 707
0
705 347

2010. 12. 31.
11 119
7 246
3 950
22 315

Az Közszolgálati Közalapítvány 2010. december 31.-ig keletkezett kötelezettségeit 2011. január hónapban kiegyenlítésre kerültek.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1659

3.2.4. Passzív idõbeli elhatárolások
Tárgyidõszakot terhelõ költségek elhatárolása
Jogi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Könyvelési számviteli szolgáltatás
MR Zrt/ Mûvészeti tánc együttesek támogatása
Összesen

2009
206
900
344
1 450

2010. 12. 31.
500
2 552
6 300
83 334
92 686

4. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
4.1. Egyéb bevételek
Egyéb bevételek
Központi Költségvetési támogatásból üzembentartási díj
APEH beszedésbõl származó üzembenntartási díj
Egyéb
Pályázati opció megvásárlása
Telefon, internet keret túllépés
Céltartalék felhasználása
Közmédiumok üz. Tart. Díjainak tovább utalása
Értékesített tárgyi eszközök árbevétele
Összesen

2009
249 367
8 192
6
960

2010. 12. 31.
247 982
6 150
33
600
208
22 366
3 764 896
160

258 525

4 042 395

A Közalapítvány a mûködésének fedezetét a Mûsorszolgáltatási Alaptól kapja.
Ez az összeg a Központi Költségvetéstõl kapott fix összegû – 20 780 E Ft/hó – és a NAV által beszedett, havonta változó összeg üzembenntartási összegébõl származik. Az október hónapban a NAV által beszedet díj kifizetése elmaradt.
Plusz bevételt jelentett az MTV Zrt. elnöki posztjára kiírt pályázati opció megvásárlásáért befizetett 600 E Ft összege,
az egyes eszközök megvásárlása 160 E Ft, és a telefon költségek keret összegének, valamint az október 12. és október 31.
idõszakban felmerült telefon költségek tovább számlázásából eredõ 208 E Ft.
4.2. Ráfordítások

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
idctlparEgyéb szolgáltatások
Bér és egyéb jövedelem
Személyi jellegû kifizetés
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Értékesített eszközök könyvszerinti értéke
Közmédiumoknak tovább utalt mûködési támogatás
Egyéb ráfordítás

2009

2010. 12. 31.

4 730

1 520

26 096

41 880

265

1 009

141 757

127 768

6 305

4 903

34 978

28 745

3 812

4 685

0

68
3 764 898
631

Összesen
217 943
3 976 106
Tárgyévben a Közalapítvány feszített költséggazdálkodás mellett mûködött.
A költségek és ráfordítások nem lépték túl a költségvetésben tervezett költségek értékét. A munkabérnél mutatkozó
emelkedés az inflációt követõ béremelésbõl fakad.
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4.3. Eredmény
Eredmény

2009.

Összesen

40 582

2010. 12.31.
66 288
66 288

5. TÁJÉKOZTATÓ MEGJEGYZÉSEK
5.1. Kapott támogatások kimutatása
Az itt megadott adatok forintban értendõk
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

5.2. Egyéb megjegyzések
A Közalapítvány dolgozóinak átlagos statisztikai létszáma: 6 fõ
A Közalapítvány kuratóriumának tagjai és annak elnöke részére 2010 évben 58 237 E Ft tiszteletdíj került kifizetésre.
A Közalapítvány nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. A Közalapítvány tevékenységébõl adódóan környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei
nem keletkeznek.
Budapest, 2011. május 10.
Mihalcsik Éva s. k.,
fõkönyvelõ
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A Karolina Gyermekekért Alapítvány 2010. évi beszámolói
Adószám: 18075883-1-43
Bejegyzõ szerv: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: 7.Pk.60.270/1995 5421
KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY
1113 BUDAPEST, KAROLINA út 64–72.
Tájékoztató adatok az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek részére
Beszámolási idõszak: 2010. január 01.–2010. december 31.

1000HUF

Elõzõ év

Tárgyév

A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások

0

0

A.1.

Bérköltség

0

0

A.1.A.

bérköltségbõl: megbízási díjak

0

0

A.1.B.

bérköltségbõl: tiszteletdíjak

0

0

A.2.

Személyi jellegû egyéb kifizetések

0

0

A.3.

Bérjárulékok

0

0

B.

Pénzügyileg rendezett anyagjellegû ráfordítások

1 100

0

C.

Értékcsökkenési leírás

34

0

D.

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

0

0

E.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

0

Közhasznú eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezetek részére
Beszámolási idõszak: 2010. január 01.–2010. december 31.
1000HUF

Elõzõ év

Tárgyév

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

665

926

A.I.

Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)

665

926

A.I.1.

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

663

925

A.I.1.A.

– alapítótól

0

0

A.I.1.B.

– központi költségvetésbõl

0

0

A.I.1.C.

– helyi önkormányzattól

0

0

A.I.1.D.

– egyéb

663

925

A.I.2.

Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

A.I.3.

Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

0

0

A.I.4.

Tagdíjból származó bevétel

0

0
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Elõzõ év

Tárgyév

A.I.5.

Egyéb bevétel

2

1

A.II.

Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

0

0

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

0

0

B.1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

B.2.

Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

0

0

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

665

926

D.

Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II+B/2)

0

0

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

1 100

349

E.1.

Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások

1 100

349

E.2.

Ráfordítást jelentõ eszközváltozások

0

0

E.3.

Ráfordítást jelentõ elszámolások

0

0

E.4.

Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

0

0

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

0

0

F.1.

Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások

0

0

F.2.

Ráfordítást jelentõ eszközváltozások

0

0

F.3.

Ráfordítást jelentõ elszámolások

0

0

F.4.

Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

0

0

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)

– 435

577

G.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A/I-E/1-E/4)

– 435

577

G.2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B/1-F/1-F/4)

0

0

H.

Nem pénzben realizált eredmény (1+2)

0

0

H.1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A/II-E/2-E/3)

0

0

H.2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B/2-F/2-F/3)

0

0

I.

Adózás elõtti eredmény (B/1-F/1+H/2)

0

0

J.

Fizetendõ társasági adó

0

0

K.

Tárgyévi eredmény

–- 435

577

K.1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

–- 435

577

K.2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

0

0
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Közhasznúsági jelentés 2010.
Fordulónap: 2010. december 31.
Beszámolási idõszak: 2010. január 01. – 2010. december 31.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetõ meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség
A szervezet elérhetõsége: 1113 BUDAPEST KAROLINA ÚT 64–72.
2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A KAROLINA ALAPÍTVÁNY besorolása, a regisztrációt végzõ szerv
neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG 7.Pk. 60.270/95/7
ügyszám 5421 sorszám.
2.3. Tevékenység általában
A KAROLINA ALAPÍTVÁNY 1995 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevékenységei az alábbiak:
– óvodai kulturális rendezvények finanszírozása,
– sport és szabadidõs programok szervezésének finanszírozása,
– az óvodai nevelõ munkát segítõ eszközök beszerzése, és karbantartásuk költségeinek fedezése,
– óvodai felszerelési és berendezési tárgyak szükségessé váló cseréjének finanszírozásához való hozzájárulás,
– az arra rászoruló gyermekek óvodai költségtérítésének, vagy egy részének a fedezése.
2.4. Közhasznú tevékenység
Az Alapítvány céljának megfelelõen – tekintettel az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ban foglaltakra – az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
– Sport tevékenység
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Változás
Megnevezés (1000HUF)
Induló tõke
Tõkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Elõzõ év

Tárgyév

Értékben

30

30

0

0.00

1 362

818

–544

–39.94

0

0

0

0.00

–435

577

1 012

232.64

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

%-ban
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott támogatást.
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetõleg más juttatást nem nyújtott.
Vezetõ tisztségviselõk juttatásai
A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A KAROLINA GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Egyszerûsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet részére
A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

Egyszerûsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet részére
A mérleg fordulónapja: 2010. december 31.

1000HUF
01.

A. Befektetett eszközök (02–04.sorok)

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)

06.

Elõzõ év

Tárgyév

198

89

0

0

198

89

0

0

759

1 336

I. Készletek

0

0

07.

II. Követelések

0

0

08.

III.Értékpapírok

0

0

09.

IV. Pénzeszközök

759

1 336

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)

957

1 425

11.

C. Saját tõke (12–16. sorok)

957

1 425

12.

I. Induló tõke / Jegyzett tõke

30

30

13.

II. Tõkeváltozás / Eredmény

1 362

818

14.

III.Lekötött tartalék

0

0

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl)

–435

577
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Elõzõ év

Tárgyév

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

0

0

17.

D. Tartalék

0

0

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20+21. sor)

0

0

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

957

1 425
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett docens feladata a Regionális gazdaságtan, valamint a Vállalati gazdaságtan címû tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése. Aktívan vegyen részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint témavezetõként és oktatóként a doktori iskola munkájában. Lehetõség szerint bõvítse a tanszék külsõ szakmai kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai és nemzetközi projektmunkáiban.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal, vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal.
Ezen kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is alátámasztott kutatói múlttal a regionális gazdaságtan vagy a kar
egyéb releváns kutatási területén. Elvárt a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat és legalább egy
világnyelv (lehetõleg angol) tárgyalási és oktatási szintû ismerete.
Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél a habilitáció megléte.
A kinevezés 2011. november 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. október 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be. [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236]

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Kvantitatív Módzserek Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett docens feladata a Statisztika c. tárgy, valamint további kvantitatív jellegû tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, TDK- és szakdolgozati témák vezetése. Aktívan vegyen részt a tanszék kutatási, tehetséggondozási tevékenységében, valamint a doktori iskola munkájában. Lehetõség szerint bõvítse a tanszék külsõ szakmai és
projekt kapcsolatait, illetve vegyen részt aktívan a kar hazai és nemzetközi projektmunkáiban.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és PhD fokozattal, vagy azzal ekvivalens CSc fokozattal.
Ezen kívül rendelkezzen jelentõs, publikációkkal is aátámasztott kutatói múlttal a kvantitatív módszerek vagy a kar
egyéb releváns kutatási területén. Elvárt a tudományos közéletben való aktív részvétel, oktatói gyakorlat és legalább egy
világnyelv (lehetõleg angol) tárgyalási és oktatási szintû ismerete.
A kinevezés 2011. november 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. október 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatávonyok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
Mérnöki Kar
Gépészmérnöki Intézetében
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a mûszaki áramlástannal kapcsolatos tantárgyak oktatása az alapés mesterszakon. Részt kell vennie a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó kutató-, kutatásfejlesztõ munkákban, illetve
irányítania, vezetnie kell azokat. Feladata további szakdolgozatok, diplomamunkák és TDK-dolgozatok témavezetése.
A pályázó rendelkezzen gépészmérnöki oklevéllel, egyetemi oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal és legalább
egy világnyelv államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsgával igazolt ismeretével.
A kinevezés 2011. november 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2011. október 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: az oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 06 (88) 624-236].
Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

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
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.

1668

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

14. szám

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

Körzeti Napközi Otthonos
Óvoda
Székhely:
8424 Jásd,
Kossuth L. u. 114.
Intézményegység:
Tés 1 csoportos óvoda
8109 Tés,
Szabadság tér 1.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v. a
Közokt.tv. 17–18. §-aiban
foglaltak szerint, legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus szakvizsga, közoktatási vezetõi képzettség, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Nagy Csaba
Jásd Község polgármestere

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett vgy., büntetlen elõélet, pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 30.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselõtestületi döntés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
b., om.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.

Jásd és Tés Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületei
8424 Jásd,
Dózsa Gy. u. 1.
Tel./fax: (88) 587-820

Lf.: az óvoda vezetése a
vonatkozó jogszabályok és
dokumentumok alapján.

Szilsárkány Község
Önkormányzata
9312 Szilsárkány,
Kossuth u. 40.
Tel./fax: (96) 285-465

Zöld Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsõde
Szilsárkány és Egységes
Tagóvoda-Bölcsõde
Bogyoszló
9312 Szilsárkány,
Kiss Ferenc u. 18.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: Zöld Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsõde
Szilsárkány és Egységes
Tagóvoda-Bölcsõde
Bogyoszló magasabb
vezetõi feladatainak
ellátása.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
446/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Szilsárkány Község
Önkormányzata
f.: Zöld Péter
polgármester
Tóalmás Község
Önkormányzata
2252 Tóalmás,
Fõ tér 1–3.
Tel.: (29) 426-001

Mesevár Óvoda
2252 Tóalmás,
József Attila u. 8–10.
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.

Fõiskolai szintû v., a
Közokt.tv. 17–18. §-a
szerinti szakirányú felsõfokú v., meglévõ vagy
megkezdett intézményvezetõi szakképzettség,
legalább 5 év
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2015.
aug. 31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. jún. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
a képviselõ-testület júniusi
ülésén hallgatja meg személyesen.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
végzettséget, szakképzettséget igazoló hiteles om., szgy.
igazolása, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési 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:
1202/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Tóalmás Község
Önkormányzata
f.: Kovács Magdolna
Tel.: 06 (20) 330-7182
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
máj. 25.
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bárna Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3126 Bárna,
Petõfi út 23.
Tel.: (32) 405-178
Fax: (32) 405-333

Bárnai Általános Iskola és
Egységes Óvoda és Bölcsõde többcélú közoktatási
intézmény
Igazgató

Az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
szakirányú felsõfokú v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, magyar
állampolgárság, nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
15 napon belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen, de
legkésõbb 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: véleményezést követõen képviselõ-testületi döntés.
Juttatás: igény esetén szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló om., elõírt szgy.
igazolása, b., a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Igazgatói
munkakör pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Tóth Károlyné
polgármester

Kistarcsa Város
Önkormányzata
2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.
Tel.: (28) 507-132
Fax: (28) 470-357

Fõiskola, az adott intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v.,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus munkakörben fennálló, határoA meghirdetett intézmény- zatlan idõre szóló alkalvezetõi állás a Kölcsey
mazás, illetve a megbízásFerenc Általános Iskola
sal egyidejûleg pedagógus
és a Szent István Általános munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
Iskola és Alapfokú

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 25.
Pehi: 2011. szept. 21.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
vp.: a pótlékalap 250%-a,
azaz 50 000 Ft.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre

Lf.: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, az
irányadó jogszabályokban
a közoktatási intézmény
vezetõje részére meghatározott feladatok ellátása.

Simándy József Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2143 Kistarcsa,
Ifjúság tér 3.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
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Mûvészetoktatási Intézmény jogutódjaként létrejövõ új közoktatási intézményre vonatkozik.

alkalmazás, pedagógus
szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû v. vagy szakképzettség, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szaLf.: az intézmény tevébad mozgás és tartózkokenységének irányítása,
munkájának koordinálása, dás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy lejogszerû mûködésének
biztosítása a hatályos jog- telepedett személy, vagyonnyilatkozat-tételi elszabályokban, az alapító
okiratban, valamint a fenn- járás lefolytatása.
A magasabb vezetõ betartói és egyéb szakmai
irányító szervezetek útmu- osztás ellátására megbízást az kaphat, aki a muntatásaiban foglaltak
káltatóval közalkalmazotti
szerint.
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: vgy.

épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget (és egyéb
képzettségeket) igazoló hiteles om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban,
postai úton, „Igazgatói pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Az a pályázat érvényes,
amely formailag és tartalmilag – a benyújtás idõpontjában – megfelel a jogszabályi
elõírásoknak és a pályázati
kiírásnak.
Pc.: Kistarcsa Város
Önkormányzatának
polgármestere
f.: Tomeczné
Brancs Katalin és
Horváthné Borsos Andrea
Tel.: (28) 470-711

Lábatlan Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2541 Lábatlan,
József A. út 60.
Tel.: (33) 517-500
Fax: (33) 517-508

Arany János Általános és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2541 Lábatlan,
Rákóczi F. u. 112.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi vagy fõiskolai
v. és pedagógus szakképzettség, legalább 5 év
szgy., pedagógus szakvizsga, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.
Elõny: pedagógus szakLf.: az oktatási intézmény vizsga keretében szerzett
szakszerû és törvényes
intézményvezetõi
mûködtetése, vezetése,
szakképzettség, idegenképviselete, felelõsség az
nyelv-ismeret, kiemelkeéves munkaterv és költség- dõ szakmai ismeret.
vetés elkészítéséért és végrehajtásáért, munkáltatói
jogkör gyakorlása.

ÁEI: 2011. dec. 28.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ közzétételtõl 2011.
júl. 29-ig.
Pehi: 2011. okt. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vp.
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget,
szakképesítést igazoló om.,
szgy. igazolása, b., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Lábatlan Város
polgármestere

Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
Tel.: (46) 512-700
Fax: (46) 512-789

Selyemréti Általános és
Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû Iskola
Igazgató, pedagógus
munkakörben
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2011. szept. 30.
Juttatás: ill., vp. Kjt.

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdése és 128. § (22) bekezdése, valamint a Pedagógus-továbbképzésrõl, a
pedagógus szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásai-
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Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata
7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (72) 533-800
Fax: (72) 212-049

14. szám
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ellátása során gyakorolja a
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
számára biztosított jogköröket.

ról és kedvezményeirõl
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet
20. §-ának (2) és (5) bekezdése alapján: az adott
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskola v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, középiskolában egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
5 év – a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel –
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.A magasabb
vezetõ beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
A magasabb vezetõi megbízás feltétele, hogy a
közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkakör
mellett – látja el a magasabb vezetõi beosztásból
eredõ feladatait.
Elõny: pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, vgy.

szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló eredeti okmányok, vagy azok 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 2 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Az intézmény fenntartói
döntésen alapuló átszervezése esetén a pályázati
kiírás visszavonható.
Pc.: Miskolc Megyei Jogú
Város polgármestere
f.: tel.: (46) 512-778

Széchenyi István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola
7621 Pécs,
Király u. 44.
Igazgató

Büntetlen elõélet,
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 napon belül.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

Általános Iskola és
Óvoda Integrációs
Bázisintézmény
2652 Tereske,
Kossuth út 94.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogkörök gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden

4

Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
legfeljebb 90 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló om., b.,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 eredeti és
2 másolati példányban, postai és elektronikus úton, zárt
borítékban, „Pályázat a
Széchenyi István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola
magasabb vezetõi/igazgatói
beosztásának ellátására”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Páva Zsolt
polgármester
E-mail:
halmosj@ph.pecs.hu
f.: Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Referatúra Fõosztálya
Dr. Halmosné
Czigelédi Judit
Tel.: (72) 534-143

Lf.: az intézmény tevékenységeinek tervezése,
szervezése, vezetése, irányítása és ellenõrzése a
hatályos jogszabályoknak
megfelelõen.

Tereske Községi
Önkormányzat
2652 Tereske,
Kossuth u. 94.
Tel.: (35) 359-401

1673

Fõiskolai v., legalább 5 év
vgy., felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozott idejû, 2011.
aug. 16.–2016. aug. 15-ig
tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 27.
Pehi: 2011. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselõ-testületi döntés a tantestület állásfoglalásának megismerésével.
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Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Könyvtár
2252 Tóalmás,
Béke u. 27.
Igazgató
(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.

4

Juttatás: ill. Kjt. szerint,
illetve Korm. rendelet alapján és az 1/2011.
(II. 14.) Képviselõ-testületi
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., végzettséget, szakképzettséget igazoló
om., vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
245/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
Pc.: Tereske Községi
Önkormányzat
f.: Urbán Pál polgármester
Tel.: (35) 359-234
www.tereske.hu

olyan ügyben, amelyet a
jogszabály vagy az intézmény szabályzata nem utal
más hatáskörébe.

Tóalmás Község
Önkormányzata
2252 Tóalmás,
Fõ tér 1–3.
Tel.: (29) 426-001

14. szám

Fõiskolai v., a Közokt.tv.
17–18. §-a szerinti szakirányú felsõfokú v., megkezdett vagy elvégzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magyar
állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. júl. 15.
A megbízás 2015. júl. 14-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 1.
Pehi: 2011. jún. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázók
személyes meghallgatása a
képviselõ-testület júniusi
ülésén.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
végzettséget, szakképzettséget igazoló hiteles om.,
szgy. igazolása, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
1201/2011., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
Pc.: Tóalmás Község
Önkormányzata
f.: Kovács Magdolna
Tel.: 06 (20) 330-7182
Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Óvoda
9223 Bezenye,
Zrínyi M. u. 1.
Tel.: (96) 223-043

Óvoda
9223 Bezenye,
Tanácsház u. 4.
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú fõiskola,
horvát óvodapedagógus,
vagy óvodapedagógus
horvát középfokú nyelvvizsgával, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 2011.
aug. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, amely illeszkedik a közös igazgatású intézményi
struktúrába a nevelési programhoz, b., végzettséget igazoló hiteles om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Óvoda
f.: Hidasi Árpádné igazgató

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.
Tel.: (1) 327-1141
Fax: (1) 327-1839

Czóbel Ernõ Kollégium
1149 Budapest,
Tábornok u. 22.
Intézményvezetõ,
pedagógus munkakörben

Egyetemi szintû tanári v.,
vagy szociálpedagógus,
vagy pedagógiai szakpszichológus, vagy pedagógia
szakos, vagy nevelõ-tanár
szakos v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2011. dec. 29.
A megbízás 2016. aug.
15-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
közöltek szerint: 2011.
szept. 15.
Pehi: 2011. nov. 30.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint és
az azonos intézménytípus
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Szécsény Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
3170 Szécsény,
Rákóczi út 84.
Tel.: (32) 573-265

2
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Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: legalább 4 év közoktatási intézményvezetõi
gyakorlat, idegennyelvtudás (ezt igazoló dokumentum).

igazgatóinak illetményével
összhangban kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább 5 év szgy.-t igazoló
szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az álláshely
betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, 2 azonos szövegû és mellékletû
példányban (1 példányt nem
kell összefûzni), zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal Központi
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
f.: dr. Kígyóssyné
Privitzer Györgyi és
Rivasz Gáborné
humán referensek
Tel.: (1) 327-1570,
(1) 999-9023
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 1.

Fõiskolai v., logopédia
szakos gyógypedagógus
szakképesítés, pedagógus
szakvizsga, logopédus
munkakörben szerzett legalább 5 év szgy., felhasználói szintû MS Office,
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Lf.: feladata különösen
az intézmény vezetése, az Elõny: vgy., szakszolgálaalapító okiratban meghatá- ti intézmény alkalmazásározott alapfeladatok ellátá- ban szerzett szgy., lakóhely Szécsény kistérségsának biztosítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, ben.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 20.
Pehi: 2011. júl. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdést figyelembe
véve a döntést Szécsény Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozza meg. Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Szécsény Kistérség
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3170 Szécsény,
Magyar út 15.
Intézményvezetõ,
pedagógus munkakörben
(teljes munkaidõ)
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Téti Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
9100 Tét,
Fõ u. 94.
Tel.: (96) 561-008
Fax: (96) 461-218

2

3
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az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenõrzése.

A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget tanúsító
om., részletes szakmai ön.,
szgy.-t igazoló hiteles okmányok, pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetésére
irányuló elképzelés, a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
való eltiltás büntetés hatálya
alatt, nyilatkozat arról, hogy
az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény nem áll fenn,
illetve azokat a kinevezés
idõpontjáig megszünteti,
nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Ruzsinné Tilesch Judit
közoktatási referens
Tel.: 06 (30) 520-6995
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 10.

Téti Kistérség Egységes
Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény
9135 Rábaszentmihály,
Béke u. 37.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

ÁEI: 2011. júl. 25.
A megbízás 2016. júl. 24-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 17.
Pehi: 2011. júl. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint a mindenkor
hatályos Cafeteria szabályzat
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakképzettséget

Egyetemi v., Képesítési
követelmények 4/2010.
OKM rendelet 3. §-a
alapján, elsõ megbízás
esetén pedagógus szakvizsga, másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén pedaLf.: a közoktatási intézgógus szakvizsga keretémény vezetõje felelõs az
ben szerzett intézményvezetõi szakképzettség
intézmény szakszerû és
[Közokt.tv. 18. §. a) és
törvényes mûködéséért, a
költséghatékony gazdálko- b) bekezdés alapján], legalább 5 év szakképesítésdásért, gyakorolja a munnek megfelelõ szgy., gyakáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett,
korlott szintû MS Office
és dönt az intézmény
(irodai alkalmazások),
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mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

gyakorlott szintû Internetes alkalmazások, gyakorlott szintû levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook), B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, saját
gépkocsi.
Elõny: egyetemi szintû
pszichológus v., legalább
1–3 év szakszolgálatnál
szerzett vgy.

igazoló om., pedagógus
szakvizsga, vagy azzal
egyenértékû vizsga meglétét
igazoló om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
70-1/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
Pc.: Téti Kistérség
Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása
f.: Tóth Márta
www.sokoroalja.hu

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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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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

Kolozsvár Utcai Óvoda
1028 Budapest,
Kolozsvár út 15–19.

Óvodapedagógus
1028 Budapest,
Kolozsvár út 15–19.
(teljes munkaidõ, határozatlan idõre)

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

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. jún. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot elektronikus
úton kell benyújtani.
E-mail:
ovoda.kolozsvar@ecom.hu

Óvodapedagógus
1028 Budapest,
Máriaremetei u. 185.
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.,
legalább 5 év
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., maximum: F/3-as
kategória.

ÁEI: 2011. aug. 22.
A megbízás 2013. jún. 26-ig
szól.
Pbhi: 2011. jún. 10.
Pehi: 2011. jún. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázatot elektronikus
úton kell benyújtani.
E-mail:
ovoda.kolozsvar@ecom.hu

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bénye-Káva
Általános Iskola
2216 Bénye,
Fõ út 83–85.
Tel.: (29) 434-125
E-mail:
benyeiskola@freemail.hu

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 1 hét.
Pehi: benyújtástól számított
2 hét.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
szl.: pedagógus házaspár
esetén lehetséges.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc.: Bénye-Káva Általános
Iskola
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Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Óvoda
9223 Bezenye,
Zrínyi M. u. 1.
Tel.: (96) 223-043

2

Horvát–testnevelés–-rajz
szakos tanár
(határozatlan idõre)

3
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Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 2011.
aug. 20.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, amely illeszkedik a közös igazgatású intézményi
struktúrába a nevelési programhoz, b., végzettséget igazoló hiteles om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Óvoda
f.: Hidasi Árpádné igazgató
ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás a 2011/2012-es
tanévre szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Horvát–testnevelés–ének
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Horvát–testnevelés–számítástechnika szakos tanár
(határozatlan idõre)

Horvát tanító vagy tanító
középfokú horvát nyelvvizsgával
(határozott idõre)

Pestszentlõrinci
Közgazdasági és
Informatikai
Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.
Tel.: (1) 295-1941
Fax: (1) 295-1943

Ének–zene–rajz szakos
tanár

Egyetemi v.

Egressy Béni
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Zenemûvészeti
Szakközépiskola és
Ének Zenei Gimnázium
1211 Budapest,
Rákóczi F. u. 121–123.
Tel.: (1) 276-5774
E-mail:
iskola@egressybeni.hu

Klasszikus gitár tanár

Szakirányú egyetemi vagy Juttatás: ill. Kjt. szerint.
fõiskolai v.

Szolfézstanár
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Csajági Református
Általános Iskola
8163 Csajág,
Szabadság u. 1–3.
Tel./fax: (88) 440-117

2

Testnevelés–bármely
szakos tanár
Csajági intézményegység

3
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Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot elektronikus
úton kell benyújtani.
E-mail:
suli@altisk-csajag.sulinet.hu

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Bhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a beadást követõ
15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b., om.
Pc.: Fodor Istvánné
igazgató
ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pehi: 2011. aug. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
f.: Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó
és Kollégium

Angol–bármely szakos
tanár
Csajági intézményegység

Matematika–fizika szakos
tanár
Balatonfõkajári
intézményegység

Technika–informatika
szakos tanár
Balatonfõkajári
intézményegység
Mezõkovácsházi
Csanád Vezér
Általános Iskola és
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366

Fizika szakos tanár
(részmunkaidõs,
heti 6 óra)

Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és
Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf. 48.
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Közgazdásztanár

Egyetemi, fõiskolai v.

Német–bármely szakos
tanár

Egyetemi v.

Moderntánc-tanár
(részmunkaidõs,
határozatlan idõre)

Történelem–kémia szakos
tanár
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Mosonyi Mihály
Zeneiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9200 Mosonmagyaróvár,
Erkel Ferenc u. 12.
Tel./fax: (96) 576-538
E-mail: mmzene@enternet.hu

Hegedû szakos tanár
(teljes állás)

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: 2011. jún. 15.
Juttatás: étkh., útiköltség
hozzájárulás.
A pályázatot postai és elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Mosonyi Mihály
Zeneiskola

Eötvös József Gimnázium
és Kollégiuma
2890 Tata,
Tanoda tér 5.
Tel.: (34) 587-560
Fax: (34) 487-844

Angol–matematika szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: a közzétételtõl számított 15 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
15 nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.

Egyetemi v., matematikabármely szak, angol vagy
német nyelvbõl
középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, 1 év
alatti szgy., tanítási gyakorlat, gyakorlott szintû
MS Office (irodai alkalmazások), büntetlen elõélet.
Elõny: egyetemi v., matematika–testnevelés szak.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szakmai tudás,
kommunikációs, kapcsolatteremtõ, szervezõkészség, csapatmunka, megbízhatóság, empátia.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2012. jún. 15-ig
szól.
Pbhi: 2011. júl. 4.
Pehi: 2011. júl. 6.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
alapján az igazgatótanács
dönt az interjúra behívottak
személyérõl; az állásinterjún
részt vesznek a szakmai
munkaközösségek
képviselõi
és az iskolavezetés tagjai; a
döntést az elõterjesztés alapján az igazgatótanács hozza;
a pályázat eredményérõl a
pályázók az elbírálást követõ
8 napon belül tájékoztatást
kapnak.

Biológia–angol szakos
tanár
(határozott idõre)

Testnevelés szakos tanár
(határozatlan idõre)

Matematika–informatika
szakos tanár
(határozatlan idõre)
Tokaji Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236

Matematika–bármely
szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)
Lf.: Pedagógiai Program
alapján a 14–18 éves korosztály hagyományos és
kompetencia alapú oktatás-nevelése, érettségi
vizsgára való felkészítés.

14. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1683
4

Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om.,
nyelvvizsga-bizonyítvány
másolata, szakmai ön., motivációs levél, b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
K00257/1/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
matematika–bármely szakos
középiskolai tanár.
Pc.: Tokaji Ferenc
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
f.: dr. Dankóné
Patkó Kornélia igazgató
www.tfg.hu
Béke Ligeti
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Béke ligeti u. 6.
Tel./fax: (92) 510-888

Gyógypedagógiai tanár
(határozatlan idõre, teljes
munkaidõ)

Bozzay Pál
Általános Iskola
2251 Zánka,
Iskola u. 6.
Tel.: (87) 468-035
Fax: (87) 568-103
E-mail: bozzay@zanka.hu

Matematika–német vagy
matematika–bármely
szakos tanár
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)

Lf.: tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók
oktatása-nevelése.

Oligofrénpedagógiai és
egyéb szakos gyógypedagógiai tanári v., magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: 2011. júl. 20.
Pehi: 2011. aug. 8.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Béke Ligeti Általános
Iskola, Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szakirányú tanári v.
Elõny: több szak,
megbízható számítógépes
ismeret.

ÁEI: 2011. szeptember.
Próbaidõ: 1 év.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs
levél, om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc.: Horváth Lajos
igazgató
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Egyéb álláshelyek
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és
Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf. 48.
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179
Szentpáli István
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola
3532 Miskolc,
Herman Ottó u. 2.
Tel.: (46) 508-252
E-mail: keri@ker-misk.sulinet.hu

Egyetemi, fõiskolai v.
Logopédus
Orosházi intézményegység

Konduktor–gyógypedagógus tanár
Orosházi intézményegység

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. aug. 5.
Pehi: 2011. aug. 16.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, szl.
f.: Hunyadi János
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola, Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési
Tanácsadó és Kollégium

Vendéglátó
gyakorlatioktatás-vezetõ

Fõiskola, vendéglátó
üzemgazdász v., legalább
10 év vendéglátós gyakorlat, pedagógiai v., ECDL,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 8.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, „Pályázat
vendéglátó gyakorlatioktatás-vezetõ állásra” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Csehovics József
igazgató

Vendéglátó üzemgazdász

Fõiskolai v.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 8.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, „Pályázat
vendéglátó üzemgazdász
állásra” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Csehovics József
igazgató
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Szakács szakoktató

Fõiskolai v.,
szakács szakképesítés.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 8.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, „Pályázat
szakács szakoktató állásra”
megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Csehovics József
igazgató

Kereskedelmi szakoktató

Fõiskolai v., ECDL.

ÁEI: 2011. aug. 22.
Pbhi: 2011. aug. 8.
Pehi: 2011. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
A pályázatot 1 példányban,
zárt borítékban, „Pályázat
kereskedelmi szakoktató
állásra” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Csehovics József
igazgató

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

Tiflopedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

Felsõfokú iskolai v., járJuttatás: ill., p. Kjt. szerint.
tasság a sajátos nevelési
igényû gyermekek gondozásában, legalább 3–5 év
szgy.

Eötvös József Gimnázium
és Kollégiuma
2890 Tata,
Tanoda tér 5.
Tel.: (34) 587-560
Fax: (34) 487-844

Kollégiumi nevelõ
(határozott idõre)

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: a közzétételtõl számított 15 nap.
Pehi: a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
15 nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
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

Fõiskolai szintû közmûvelõdési v., befejezett
vagy megkezdett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év közmûvelõdési végzettségnek
megfelelõ munkakörben
szerzett szgy., alap szintû
MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás
jogosítvány, magyar
állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. júl. 16.
A megbízás 2015. júl. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. jún. 16.
Pehi: 2011. jún. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
a képviselõ-testület júniusi
ülésén hallgatja meg személyesen.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,

Tóalmás Község
Önkormányzata
2252 Tóalmás,
Fõ tér 1–3.
Tel.: (29) 426-001

Mûvelõdési Ház
2252 Tóalmás,
Rákóczi u. 4.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
Lf.: a település közmûvelõdési tevékenységének, a
községi ünnepségek, fesztiválok lebonyolításának
koordinálása. A helyi hagyományok felkutatása,
megõrzése, helytörténeti
múzeum kialakításához
anyagok begyûjtése, a
helyi amatõr képzõmûvé-

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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3

4

végzettséget, szakképzettséget igazoló hiteles om., szgy.
igazolása, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési 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:
1200/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
Mûvelõdési Ház vezetése.
Pc.: Tóalmás Község
Önkormányzata
f.: Kovács Magdolna
Tel.: 06 (20) 330-7182

szek felkutatása, összefogása, Tóalmás község
helytörténetérõl szóló kiadvány összeállításához
adatgyûjtés, helyi, térségi
kiállítások megszervezése,
kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása.
Rendezvények
lebonyolításához
pályázatok elkészítése.

A közlöny zárása után érkezett közlemény, pályázati felhívások
A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. mérlege és közhasznú eedménykimutatása
(2010)
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

b

c

d

e

a
01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.–09. sorok)

12 888 726

0

12 431 089

9 600

0

8 246

03.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

05.

Vagyon értékû jogok

8 315

7 534

06.

Szellemi termékek

1 285

712

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott elõlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése
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Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

b

c

d

e

a
10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.–17. sorok)

11.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok

12.

Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott elõlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
(19.–25. sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló
v.-ban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartósan hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

12 879 126

0

12 422 843

11 023 962

10 958 378

1 350 786

1 036 642

488 165

416 651

16 128

11 172

85

0

0

0

0

Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

a

b

c

d

e

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

27.

I. KÉSZLETEK (28.–33. sorok)

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

32.

Áruk

33.

Készletekre adott elõlegek

34.
35.

II. KÖVETELÉSEK (35.–39. sorok)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
(vevõk)

173 485

0

89 707

10 595

0

11 742

35

31

10 560

11 711

47 890
7 668

0

53 303
12 254
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Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

a

b

c

d

e

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési v.lévõ vállalk.-al
szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

40 222

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.–47. sorok)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

48.

C. Aktív idõbeli elhatárolások (49.–51.sorok)

49.

Bevételek aktív idõbeli elhatárolása

50.

Kötségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása

51.

Halasztott ráfordítások

52.

0

0

0

115 000

0

24 662

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.–44.sorok)

41.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(01.+26.+48. SOR)

41 049

2 940

3 413

112 060

21 249
0

10 813

6 182

10 265

1 808

548

4 374

0

13 073 024

12 526 978

Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

a

b

c

d

e

53.

D. Saját tõke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)

54.

I. JEGYZETT TÕKE

55.

54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés
névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT
TÕKE (–)

57.

III. TÕKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

10 633 867

0

10 383 574

13 200 000

13 200 000

1 226 000

1 226 000

–3 802 872

–3 792 133
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Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

a

b

c

d

e

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

62.

E. Céltartalékok (63.–65. sorok)

63.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

2. Céltartalék a jövõbeni költségekre

65.

3. Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
(68.–70.sor)

68

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
v.lévõ v.sz.

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(72.–79.sorok)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

78.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v.levõ
váll.-al sz.

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(81.–89. sorok)

10 739

–250 293

0

0

0

181 645

0

172 782

5 375

0

5 375

0

5 375
176 270

5 375
0

167 407

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

81.sorból: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevõktõl kapott elõlegek

12 500

0

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)

41 812

95 861

86.

Váltótartozások
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Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév
2010.12.31.

a

b

c

d

e

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
váll.-al szemben

88.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r.v.-ban lévõ
váll.sz.

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. Passzív idõbeli elhatárolások (91.–93.sorok)

91.

Bevételek passzív idõbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(53.+62.+66.+90.sor)

121 958
2 257 512

71 546
0

1 970 622

6 745

22 314

48 847

68

2 201 920

1 948 240

13 073 024

0

12 526 978

Közhasznú eredménykimutatás
Adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

0

0

0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

2 159 993

C. Összes bevétel

0

0

2 159 993

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.

Tárgyév
2010.12.31.

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstõl
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Aktivált saját teljesítmények értéke
a) saját elõállítású eszközök aktivált értéke
b) saját termelésû készletek állományváltozása

6.

Egyéb bevételek

7.

Pénzügyi mûveletek bevételei

8.

Rendkívüli bevételek
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Tétel megnevezése

Elõzõ év
2009.12.31.

Elõzõ év(ek)
módosításai

0

0

0

0

0

0

0

0

2 410 286

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.

14. szám
Tárgyév
2010.12.31.

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállakozási tevékenység ráfordításai

821 749

1. Anyagjellegû ráfordítások

1 027 039

2. Személyi jellegû ráfordítások

510 480

3. Értékcsökkenési leírás

47 707

4. Egyéb ráfordítások

3 068

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

243

6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás

0

0

2 410 286

G. Adózás elötti vállakozási eredmény

0

0

–250 293

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I.

Tárgyévi vállakozási eredmény

0

0

–250 293

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény

0

0

0

0

0

1 027 039

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegû ráfordítások

619 476

1. Bérköltségek

23 428

– a) megbízási díjak

0

– b) tiszteletdíjak
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések

193 105

3. Bérjárulékok

214 458

B. Nyújtott támogatások

0

0

0
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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

Óvodapedagógusi vagy
5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus vagy közoktatás-vezetõi szakvizsga.
Elõny: intézményfenntartó
társulásban mûködtetett
óvodában történõ
alkalmazás.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló om., b.,
szakmai ön., vpr.
Pc.: Bénye és Káva Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Bénye és Káva Község
Napközi Otthonos Óvoda
Önkormányzatának Képvi- Óvodavezetõ
selõ-testülete
2216 Bénye,
Fõ u. 74.
Tel.: (29) 434-234
Fax: (29) 434-171

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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Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3780 Edelény,
István király útja 52.
Tel.: (48) 524-100
Fax: (48) 524-105

2

Mátyás Óvoda és Bölcsõde
3780 Edelény,
Mátyás király 7/A.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Az intézmény tevékenységi
köre: gyermekek óvodai és
bölcsõde nevelése, ellátása.
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában
számára biztosított
jogköröket.

Nefelejcs Óvoda
3780 Edelény,
Miklós Gy. u. 3.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)
Az intézmény tevékenységi
köre: gyermekek óvodai
nevelése, ellátása.

3

Óvodapedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet.
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ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 4.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõ-testület a vpr-t az országos
szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõvel véleményezteti. A jogszabályban
biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkezõ szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat
a Humánpolitikai Bizottság
véleményezi.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., iskolai végzettséget, képzettséget igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1504/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ (Mátyás).
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pc.: Edelény Város
Önkormányzata
f.: Vártás József jegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 4.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
1504/2011., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ (Nefelejcs).
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Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja
a jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában
számára biztosított
jogköröket.
Mocsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2911 Mocsa,
Hõsök tere 1.
Tel./fax: (34) 349-511

Fõiskolai szintû óvodapedagógus szakképzettség,
közoktatási vezetõi pedagógus szakvizsga, legalább 5 év óvodapedagóLf.: az irányadó jogszabá- gus munkakörben szerzett
lyok szerint az intézmény szgy., büntetlen elõélet,
szakmai irányítása, vezeté- vagyonnyilatkozat-tételi
se, szakszerû és törvényes eljárás lefolytatása.
mûködtetése. Munkáltatói Elõny: vgy.
jog- és feladatkör ellátása
az intézmény alkalmazottai
tekintetében. Rendszeres
kapcsolattartás a fenntartóval. Az óvodavezetõ felel a
takarékos gazdálkodásért,
az intézmény mûködéséért
és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és
programok elkészítéséért.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 19.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a képviselõ-testület hoz
döntést.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló okmányok, részletes szakmai ön.,
b., vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton, „Óvodavezetõ” megjelöléssel kell benyújtani. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.
Pc.: Mocsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
f.: Marschall Ferenc
polgármester

Perbál Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2074 Perbál,
Fõ u. 6.
Tel.: (26) 570-027
Fax: (26) 570-029

Mézeskalács Óvoda
2074 Perbál,
Szabadság u. 9.
Óvodavezetõ

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ elsõ testületi
ülés, de legkésõbb 30 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget

2911 Mocsa,
Csillag u. 2.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Óvónõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
szakirányú v., legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy. a Közokt.tv. elõírásainak megfelelõen, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: német vagy angol
nyelvtudás, közoktatás-vezetõi képesítés.
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(egyéb képzettségeket) igazoló om., b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
„Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Perbál Község
Polgármesteri Hivatala
Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (63) 364-800

Kurca-parti Óvoda
6635 Szegvár,
Hunyadi J. u. 25.
Óvodavezetõ

Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1.
Tel.: (94) 577-048

Hét Kastély Kertje
Mûvészeti Óvoda és
Bölcsõde
9761 Táplánszentkereszt,
Fõ u. 5/C.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 10 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõ naptól.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: legkésõbb a kiírástól
számított 90 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint +
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget tanúsító
oklevél, b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Szegvár Nagyközség
polgármestere

Fõiskola (szakirányú
felsõfokú v., fõiskola és
pedagógus szakvizsga),
szakirányú, legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 1.
Pehi: 2011. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél, az elfogadott pedagógiai
programot alapul vevõ szakmai program, vezetési koncepció, b., iskolai végzettséget igazoló om., nyilatkozat
az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.

Lf.: az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belsõ
szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint, az
intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok
vezetõi irányítása.
Az önállóan mûködõ költségvetési szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó
gazdálkodási feladatok.

Lf.: az irányadó jogszabályok szerint.
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A pályázatot postai úton,
„Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Táplánszentkereszt
Község polgármestere
Vasszécseny és Tanakajd
Községek Önkormányzati
Képviselõ-testületei
9763 Vasszécseny,
Petõfi u. 11.
Tel.: (94) 377-001
Fax: (94) 577-381

Tündérország Óvoda
9763 Vasszécseny,
Arany János u. 9.
Óvodavezetõ

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás estén pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap. Pehi: 2011. aug. 5.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakirányú szgy-t igazoló dokumentum, iskolai végzettséget
igazoló om., b., nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban, papíralapon kell benyújtani.
Pc.: Vasszécseny és Tanakajd Községek Önkormányzati Képviselõ-testületei

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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4

Felsõfokú iskolai (egyetemi vagy fõiskolai szintû)
v., közoktatás-vezetõi
szakképesítés, legalább
5 év vagy annál több évi
szakirányú szgy., büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2011. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján
történõ megjelenéstõl 2011.
aug. 15-ig.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
igény szerint szl.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai ön., képesítést
igazoló om., szgy. igazolása,vpr., adatvédelmi
nyilatkozat.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
992/2011.

Csököly, Gige,
Rinyakovácsi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
7526 Csököly,
Petõfi u. 100.
Tel.: (82) 721-425
Fax: (82) 721-995

Csökölyi Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
Igazgató
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A pályázati eljárásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket
a Korm. rendelet tartalmazza.
Pc.: Csököly, Gige,
Rinyakovácsi
Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3780 Edelény,
István király útja 52.
Tel.: (48) 524-100
Fax: (48) 524-105

Borsodi Általános Iskola
3780 Edelény,
Borsodi út 150.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi elAz intézmény tevékenységi járás lefolytatása, büntetköre: általános iskolai talen elõélet.
nulók nappali rendszerû
nevelése, oktatása.
Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja a
jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában
számára biztosított jogköröket.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 4.
Pehi: 2011. aug. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselõtestület a vpr.-t az országos
szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakértõvel véleményezteti. A jogszabályban
biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkezõ szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat
a Humánpolitikai Bizottság
véleményezi.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., iskolai végzettséget, képzettséget igazoló om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
1504/2011., valamint a
munkakör megnevezését:
igazgató.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pc.: Edelény Város
Önkormányzata
f.: Vártás József jegyzõ
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 4.
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Cirák, Kisfalud, Mihályfi
és Vadosfa Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
9342 Mihályfi,
Kisfaludi u. 7.
Tel.: (96) 253-554

Mihályfi Mikroközpontú
Általános Iskola és Óvoda
9342 Mihályfi,
Árpád u. 2.
Igazgató

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében felsorolt felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ megbízás
esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképesítés, legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2011. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
vp.: 200%-os, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló om., vpr., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc.: Csitei Gábor
Mihályfi Község
polgármestere
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
júl. 4.

Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (63) 364-800

Forray Máté
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
6635 Szegvár,
Templom u. 2.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 10 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: 5 év vgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõ naptól.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: legkésõbb a kiírástól
számított 90 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint +
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai
végzettséget tanúsító oklevél, b.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Szegvár Nagyközség
polgármestere

Egyetemen szerzett tanári,
vagy a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi és
pedagógiai v., pedagógus
szakvizsga, legalább 5 év
szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: gimnáziumi
tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben
szerzett vgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó személyi adatait is
tartalmazó szakmai ön., iskolai végzettséget tanúsító hiteles om., b., vpr., részletes
szakmai elképzelés, szgy.

Lf.: az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belsõ
szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint, az
intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.
Az önállóan mûködõ költségvetési szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó
gazdálkodási feladatok.
Fejér Megye Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Tel.: (22) 522-521
Fax: (22) 340-973

Fejér Megyei
Önkormányzat
Vajda János Gimnáziuma
és Szakközépiskolája
2060 Bicske,
Kossuth tér 3.
Igazgató
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igazolása, nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 1 db nyomtatott
formátumban és eredeti példányban, kizárólag postai
úton, zárt borítékban, „Igazgatói pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke
f.: Fejér Megyei
Önkormányzat
Önkormányzati és
Intézmény-igazgatási
Fõosztálya
Tel.: (22) 522-526
Fax: (22) 312-144
Zirci Ciszterci Apátság
8420 Zirc,
Rákóczi tér 1.
Tel.: (88) 593-641
Fax: (88) 593-830
E-mail: hivatal@ocist.hu

Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3300 Eger,
Csíky Sándor u. 1.
Tel.: (36) 511-240
Fax: (36) 511-255
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Egyetemi szintû tanári v.,
közoktatási vezetõi
v./szakvizsga, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 10 év szgy.,
legalább 4 év oktatási vgy.
(eleget tesz: igazgatóhelyettes/osztályfõnök),
legalább egy idegen nyelv
ismerete tárgyalóképes
Lf.: az intézmény tevészinten, büntetlen elõélet,
kenységének irányítása,
vagyonnyilatkozat-tételi
mûködésének koordinálá- eljárás lefolytatása,
sa, különös tekintettel a
Windows, MS Office felKözokt.tv.-ben, az MKM
használói szintû ismerete.
rendeletben, valamint
Elõny: szerepel a közoktaegyéb hatályos jogszabátási szakértõi névjegyzéklyokban, az alapító okirat- ben, második idegen nyelv
ban, továbbá a fenntartó
ismerete, ECDL vizsgák,
útmutatásaiban foglaltakra, gépjármû vezetõi engeilletve takarékos
dély, elkötelezõdés a
gazdálkodás.
keresztény világnézet
mellett.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
3 évre szól.
Próbaidõ: 3 hónap.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 22.
Pehi: 2011. júl. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a fenntartó bírálja el.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, takarékos gazdálkodásra irányuló
elképzelések leírása, az
egyéb elvárásoknak történõ
megfelelõséget, végzettséget
és egyéb képzettséget igazoló
hiteles om., nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton, a pályázat
megnevezésének feltüntetésével kell benyújtani.
Pc.: Zirci Ciszterci Apátság
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bánhidai Szlovák
Általános Mûvelõdési
Központ
2800 Tatabánya,
Jókai u. 62.
Tel.: (34) 309-012
Fax: (34) 311-352

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

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ v.
a Közokt.tv. 33. §-ának
(6) bekezdésében és
(13) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, a Kjt.
végrehajtásáról a mûvészeti, közmûvelõdési, közgyûjteményi területen foglalkoztatottakra a
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6/A. §-a ad eligazítást, 1/2000. (I. 4.)
NKÖM rendelet, legalább
5 év szgy., büntetlen elõélet, felhasználói szintû
számítógépes ismeretek.
Elõny: szlováknyelvtudás.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2011. júl. 31.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget tanúsító
om., b., szakmai ön., vpr.,
fejlesztési elképzelések, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyilatkozat,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 nyomtatott
példányban és 1 elektronikus
példányban (CD vagy
floppy) kell benyújtani.
Pc.: Bánhidai Szlovák
Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója

Budapest Fõváros
VIII. Kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
Tel.: (1) 459-2212
Fax: (1) 313-6696

Lakatos Menyhért
Józsefvárosi Általános
Mûvelõdési Központ
1086 Budapest,
Edelényi u. 6–8.
Intézményvezetõ

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2011. okt. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejétõl számított
90 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület jellegéhez igazodó pedagógiai koncepció és az intézmény menedzselésére irányuló vezetõi
elképzelés.
A pályázatot 2 példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc., f.: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály, Oktatási és Kulturális Iroda
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 30.
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Cserkeszõlõ Község
Önkormányzata
5465 Cserkeszõlõ,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (56) 568-457
Fax: (56) 568-462

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
5465 Cserkeszõlõ,
Ady Endre u. 1.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga kereLf.: vezeti és irányítja a
tében szerzett intézményPetõfi Sándor Általános
vezetõi szakképzettség,
Mûvelõdési Központot,
vagyonnyilatkozat-tételi
e feladatán belül az alapító eljárás lefolytatása, szakokiratnak megfelelõen az
irányú, legalább 5 év
intézményegységeit: Cser- szgy., legalább 5 év pedakeszõlõ – Általános Iskola, gógus munkakörben szerÓvoda, Bölcsõde, Könyv- zett szgy., a Közokt.tv.
tár, Tiszasas – Általános
18. § (1) bekezdés d)
Iskola, Óvoda, Szelevény – pontja szerint az intézÁltalános Iskola, Tiszaményvezetõi megbízás
inoka – Óvoda.
feltétele a nevelési- oktaFelel az intézmény szaktási intézményben
szerû, hatékony és törvépedagógus munkakörben
nyes mûködéséért, a taka- fennálló, határozatlan idõrékos gazdálkodásért,
re szóló alkalmazás, illetbiztosítja az intézmény
ve a megbízással egyidemûködéséhez szükséges
jûleg pedagógus munkaszemélyi és tárgyi
körben történõ, határozatfeltételeket.
lan idõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vgy., közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább 10 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., idegennyelv-tudás, számítógépes
ismeret.

ÁEI: 2011. aug. 8.
A megbízás 2016. aug. 7-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 6.
Pehi: 2011. aug. 5.
Juttatás: ill. Kjt. szerint,
valamint a belsõ szabályzatok rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget, szakképzettséget, tanfolyam elvégzését
igazoló om., 30 napnál nem
régebbi b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési 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:
734/2011., valamint a munkakör megnevezését: általános mûvelõdési központ
igazgató.
Pc.: Cserkeszõlõ Község
Önkormányzata
f.: Szokolai Lajos
polgármester
Tel.: (56) 568-451

Gellénháza, Gombosszeg,
Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak,
Petrikeresztúr és Szentkozmadombja Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8981 Gellénháza,
Kossuth u. 2.
Tel./fax: (92) 566-027

Általános Mûvelõdési
Központ
8981 Gellénháza,
Varga Gábor u. 1.
Intézményvezetõ

ÁEI: 2011. szept. 1.
A megbízás 2016. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 30 napon
belül, ill. az azt követõ elsõ
testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
hiteles om.
Pc.: Gellénháza Község
polgármestere

Lf.: az ÁMK igazgató egyidejûleg ellátja az általános
iskola intézményegység-vezetõi feladatait is.

Szakirányú felsõfokú iskolai v., legalább 5 év
szgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: közoktatási intézményben szerzett vgy.
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Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a
pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év szgy.
Elõny: idegen nyelv ismerete, felhasználói szintû
számítástechnikai
ismeretek.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A megbízás 2016. aug. 1-jéig
szól.
Pbhi: 2011. júl. 21.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat az érintett önkormányzatok területén mûködõ német kisebbségi önkormányzatok véleményezik,
a kinevezésrõl Mecseknádasd, Ófalu, Óbánya, Erdõsmecske, Lovászhetény, Apátvarasd Községek önkormányzata dönt.
A pályázathoz csatolni kell: a
mecseknádasdi Liszt Ferenc
ÁMK szakmai programjához
illeszkedõ vpr., szakmai ön.,
b., végzettséget és szgy-t igazoló om., nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton,
„Mecseknádasdi Liszt Ferenc
ÁMK vezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Dr. Wekler Ferenc
polgármester

Fõiskola, szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményLf.: vezeti és irányítja a
vezetõi szakképzettség,
Közös Fenntartású Ugodi vagyonnyilatkozat-tételi
Általános Mûvelõdési
eljárás lefolytatása, szakKözpontot, e feladatán
irányú, legalább 5 év
belül az alapító okiratnak
szgy., legalább 5 év pedamegfelelõen az intézmény- gógus munkakörben szeregységeit: Közös Fenntar- zett szgy., a Közokt.tv.
tású Ugodi Általános
18. § (1) bekezdés
Mûvelõdési Központ
d) pontja szerint az intézNémet Nemzetiségi
ményvezetõi megbízás
Általános Iskolája,
feltétele a nevelésiKözös Fenntartású
oktatási intézményben
Ugodi Általános
pedagógus munkakörben
Mûvelõdési Központ
fennálló, határozatlan
Mûvelõdési Otthona,
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 8.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban foglaltak szerint.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettséget, szakképzettséget, tanfolyam elvégzését
igazoló om., 30 napnál nem
régebbi b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi
nyilatkozat.

Mecseknádasd
Önkormányzata
7695 Mecseknádasd,
Felszabadulás u. 2/1.
Tel.: (72) 563-100
Fax: (72) 463-047

Liszt Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ
Intézményvezetõ

Ugod Község
Önkormányzata
8564 Ugod,
Kossuth u. 32.
Tel.: (89) 353-313

Közös Fenntartású
Ugodi Általános
Mûvelõdési Központ
8564 Ugod,
Petõfi u. 53.
Intézményvezetõ
(teljes munkaidõ)
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Közös Fenntartású Ugodi
Általános Mûvelõdési
Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola
Adászteveli Tagintézménye, Közös Fenntartású
Ugodi Általános Mûvelõdési Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola
Homokbödögei Tagintézménye.
Felel az intézmény szakszerû, hatékony és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, biztosítja az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vgy., közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább
10 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., idegen nyelvtudás, számítógépes ismeret, német nemzetiségi szakirányú felsõfokú v.

A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
695/2011., valamint a munkakör megnevezését: általános mûvelõdési központ
igazgató.
Pc.: Ugod Község
Önkormányzata
f.: Vörös Tibor polgármester
www.ugod.hu, www.bakonyszucs.hu, www.bakonykoppany.hu, www.adasztevel.hu, www.homokbodoge.hu, www.nagytevel.hu
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 20.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
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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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

Felsõfokú iskolai v., fõiskolai szintû óvodapedagógusi v., legalább 1–3 év
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Pbhi: 2011. júl. 29.
Pehi: 2011. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., iskolai végzettséget igazoló om., 30 napnál nem régebbi b.
A pályázatot személyesen,
postai vagy elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc., f.: Nagyházi Judit
óvodavezetõ
E-mail:
csorog.ovi@gmail.com
Tel.: 06 (30) 466-2115
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 13.

A Közokt.tv. 18. §-ban
meghatározott felsõfokú
v., büntetlen elõélet, maLf.: 3–7 éves korú gyerme- gyar állampolgárság, legkek nevelése.
alább 3 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30 napon
belül.
Pehi: legkésõbb 2011. aug.
15-ig.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., rövid indoklás a
munkakör betöltéséhez, a képesítési elõírások igazolására
az iskolai végzettséget tanúsító om., b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
Pc.: Kerecsend, Demjén,
Egerszalók, Egerszólát
Napközi Otthonos Óvoda
Kerecsendi székhely óvoda

Csiri-Biri Óvoda
2135 Csörög,
Kossuth u. 21.

2 fõ óvodapedagógus
(teljes munkaidõ,
határozatlan idõre)
Lf.: óvodapedagógusi
tevékenyég, illetve az ezzel
járó adminisztratív feladatok jogszabályban elõírt
teljes körû ellátása.

Kerecsend, Demjén,
Egerszalók, Egerszólát
Napközi Otthonos Óvoda
Kerecsendi székhely óvoda
3396 Kerecsend,
Arany J. u. 2.

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Krúdy Gyula
Általános Iskola
1037 Budapest,
Gyógyszergyár u. 22–24.
Tel.: (1) 250-2724
Fax: (1) 454-1718
E-mail:
gyogy-a@kszki.obuda.hu

Matematika–angol szakos
tanár
Lf.: 5–8. évfolyamon
matematika és angol órák
megtartása.

Matematika–angol szakos Pbhi: 2011. júl. 13.
tanári v.
Pehi: 2011. júl. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
képesítést igazoló okirat,
fényképes szakmai ön.,
motivációs levél, b.
Pc.: Veres Sándor
felsõs igazgatóhelyettes

Pogány Frigyes
Két Tanítási Nyelvû
Építészeti, Informatikai
Szakközépiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: (1) 290-7110
Fax: 290-8222

Informatika–bármely szakos tanár
(teljes állás, határozatlan
idõre)

Egyetemi v.

ÁEI: 2011./12.tanévre.

Koch Valéria Középiskola,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium
7624 Pécs,
Tiborc u. 28/1.
Tel.: (72) 514-195
Fax: (72) 514-194
E-mail:
iroda@dus.sulinet.hu

Matematika–német szakos
tanár vagy matematika
szak + felsõfokú német
nyelvvizsga
(határozott idõre)

Egyetemi v.

ÁEI: 2011. aug. 16.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Pehi: 2011. aug. 1.
Pc.: Englenderné
Hock Ibolya igazgató

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: szakszolgálati
munkában szerzett
tapasztalat, szakirányú
szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 15.
Pbhi: 2011. júl. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
om., szakmai ön., motivációs
levél.
Jelentkezés e-mailben, telefonon vagy személyesen.

Szolnok Város Pedagógiai Gyógypedagógus
Szakszolgálat
5000 Szolnok,
Városmajor út 65/A
Tel.: (56) 420-828
Tel./fax: (56) 421-113
E-mail: info@szolnok-pedszakszo.hu
Szent István
Általános Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Tel.: (56) 434-501
Fax: (56) 587-009

Magyar–könyvtár és
technika szakos tanár

Fõiskolai v., idegennyelv- ÁEI: 2011. szept. 1.
tudás.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Elõny: 5 év szgy.
Pehi: a pályázat beadását követõ 14 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Vágó Béla igazgató
E-mail:
istvan@tjenoisk.sulinet.hu
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Pályázati felhívás kulturális 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 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
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

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 12.
Igazgató
(teljes munkaidõ)

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy fõiskolai könyvtárosi
képzettség, a felsõfokú
szakirányú végzettségének
és szakképzettségének,
vagy felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgának,
és egyben az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább 5 év szgy., vagy
2009. után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség
esetén az elõzõektõl eltérõen legalább 10 év szgy.,

ÁEI: 2011. nov. 1.
A megbízás 2016. okt. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2011. aug. 10.
Pehi: 2011. szept. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselõtestülete dönt.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint annak végrehajtásáról
szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet vonatkozó
szabályai alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.

Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (52) 382-176
Fax: (52) 381-087

Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi
irányítása.

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 sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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Pátyod Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4766 Pátyod,
Kossuth út 48.
Tel./fax: (44) 576-000

2

Dr. Antall József Oktatási,
Kulturális és Szabadidõ
Központ
4766 Pátyod,
Kossuth út 41.
Igazgató
Lf.: Pátyod
Dr. Antall József
Oktatási, Kulturális és
Szabadidõ Központ közös
igazgatású közoktatási
intézmény igazgatói
feladatainak ellátása.
Többek között az iskolai
és óvodai nevelõ és oktató
munka irányítása és ellenõrzése, az intézményben
üzemelõ konyha, tanuszoda irányítása, ellenõrzése, a
közösségi élet szervezése.
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3

4

vagy szakirányú egyetemi
v. és szakképzettség, vagy
2009. elõtt szerzett szakirányú fõiskolai v. és
szakképzettség, végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább 3 év szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet.
Elõny: kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget,
szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát
igazoló om., b., nyilatkozat a
pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, a
munkakör megnevezésének
feltüntetésével kell
benyújtani.
Pc.: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
f.: Szólláth Tibor
polgármester
Tel.: (52) 381-411/105 m.
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 30.

Fõiskolai, pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2011. aug. 16.
A megbízás 2016. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a hivatalos megjelenést
követõ 30 nap.
Pehi: a jogszabályokban elõírt véleményezés megtörténtét követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát
igazoló om., vpr., fejlesztésre
vonatkozó program, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot „Dr. Antall József Oktatási, Kulturális és
Szabadidõ Központ igazgatói
pályázata” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Pethõ András
polgármester
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 9.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 2898 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 2898 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatt (tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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14. 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 kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), 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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