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JOGSZABÁLYOK
2012. évi XXX. törvény
a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról*
Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétõl vezérelve az Országgyûlés megállapítja, hogy
a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti
értékek), és azokon belül a hungarikumok megõrzendõ és
egyedülálló értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erõsítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyûjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai
szerint meg kell õrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell;
c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a
magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és
természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;
d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti
azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;
e) nemzeti értékeink széles körû hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erõsítése egyaránt kiemelkedõ jelentõségû.
Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek
a magyarság múltjának, jelenének és jövõjének dinamikusan fejlõdõ tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás
alapja.
A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi
együtt élõ népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és
a határon túli, valamint szerte a világban élõ, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.
Az Országgyûlés mindezek érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §
(1) E törvény alkalmazásában:
a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei
és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek
értéktárait összesítõ gyûjtemény;
b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelõs miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak gyûjteménye;
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.

10. szám

c) megyei értéktár: a megye területén fellelhetõ nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
d) tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
f) külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl
fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
g) hungarikum: gyûjtõfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely
a magyarságra jellemzõ tulajdonságával, egyediségével,
különlegességével és minõségével a magyarság csúcsteljesítménye,
ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon,
vagy
gb) amely védett természeti értékek, vagy
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés
eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban:
HB) hungarikummá minõsít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsül;
h) Hungarikumok Gyûjteménye: a nemzeti értékek körébõl a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint
e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsített nemzeti értékek gyûjteménye;
i) közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az
510/2006/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezõ mezõgazdasági termékek vagy élelmiszerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel rendelkezõ szeszes italok, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezõ borok és borászati termékek, továbbá az 509/2006/EK tanácsi rendelet
alapján hagyományos különleges terméknek minõsülõ
mezõgazdasági termékek és élelmiszerek;
j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
amely
ja) hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így
nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el,
jb) jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
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jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának,
magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez;
k) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon
nemzeti érték, amely az Országgyûlés által ratifikált, vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások
vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben részesült.
(2) Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minõsítése nem érinti annak egyéb jogszabályok, különösen a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény, valamint a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi
LXVI. törvény alapján fennálló védettségét.
(3) E törvény hatálya nem érinti a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény által hungarikumnak
minõsülõ értékeket.
(4) E törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok
nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok.
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(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történõ megküldésével megbízhat a település területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi
vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt,
szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet.
(4) Ugyanazon megye területén lévõ több szomszédos
település önkormányzata közös Települési Értéktár Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba.
(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy
a feladat ellátásával történõ megbízásról az érintett települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

4. Megyei értéktár
II. RÉSZ
A NEMZETI ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA
ÉS RENDSZEREZÉSE
2. A nemzeti értékek azonosítása
2. §
A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési
önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a hatáskörrel
rendelkezõ állami szervek, és az általuk felkért szakmai
testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek,
egyházak, valamint a külhoni természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, közösségek mûködhetnek közre.

3. Települési, valamint tájegységi értéktár
3. §
(1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi
a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

4. §
(1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat
létre.
(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a
megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhetõ nemzeti értékek
azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi
azt a HB-nek.
(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a megye területén mûködõ,
már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását
végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet
vagy azok szervezeti egységeit.
(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a
feladat ellátásával történõ megbízásról a megyei önkormányzat a létrehozást, megbízást követõ 30 napon belül
tájékoztatja a HB-t.

5. A külhoni magyarság értéktára
5. §
(1) A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban:
MÁÉRT) külhoni magyarság értéktárat hozhat létre.
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(2) A MÁÉRT Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely
– az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a határon túl fellelhetõ
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és
megküldi azt a HB-nek.
(3) A MÁÉRT a külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával
és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a határon túl
mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végzõ intézményt, szervezetet, vagy azok
szervezeti egységeit.
(4) A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat
ellátásával történõ megbízásról a MÁÉRT a létrehozást,
megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

6. Az ágazati értéktár
6. §
(1) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb
szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét.
(2) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek az ágazati
értéktár adatait tartalmazó listát az e törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a
HB részére. Amennyiben ezt követõen új értékkel bõvítik
az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történõ
felvételt követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.
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zati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit,
vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet bízta meg.
(3) Amennyiben a megyei önkormányzat döntése szerint Megyei Értéktár Bizottság jön létre, úgy az összesíti és
rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat.
(4) A megye területén fellelhetõ nemzeti értékek adatainak az összesítése során a Megyei Értéktár Bizottság gondoskodik arról, hogy a több településrõl beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek
nyilvántartásra.
(5) A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek
adatait a Megyei Értéktár Bizottságok az értéktárba történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.
(6) A (3)–(5) bekezdések rendelkezései megfelelõen alkalmazandók abban az esetben is, ha a megyei önkormányzat megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a megye
területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati,
egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit bízta
meg.
8. §
Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy
megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság értéktárába, továbbá a Magyar Értéktárba bárki kezdeményezheti.
9. §

7. A Magyar Értéktár
7. §
(1) Amennyiben a települési önkormányzat Települési
Értéktár Bizottságot és települési vagy tájegységi értéktárat hozott létre, a Települési Értéktár Bizottság települési
vagy tájegységi értéktárba felvett nemzeti érték adatait az
értéktárba történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldi
a Megyei Értéktár Bizottságnak. Amennyiben az adott megye területén nem mûködik Megyei Értéktár Bizottság, a
Települési Értéktár Bizottság az adatokat közvetlenül a
HB-nek küldi meg.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelõen alkalmazandók abban az esetben is, ha a települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történõ megküldésével a település
területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, települési önkormány-

E törvény erejénél fogva a nemzeti értékek részét képezik és ezért a Magyar Értéktár elemei a 7–8. § rendelkezésein túl:
a) az egyes miniszterek által összeállított ágazati értéktárakban szereplõ nemzeti értékek;
b) a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékek;
c) a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek.
10. §
(1) A HB a Magyar Értéktárban összesíti és gondozza a
települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárak
adatait, a külhoni értékek adatait, valamint az e törvény
erejénél fogva a Magyar Értéktárba tartozó nemzeti értékek adatait. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) feladata a digitális
formában megszületõ települési, tájegységi, megyei és
ágazati értéktárak tartalmainak digitális formában történõ
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tárolása, a kulturális értékek egységes nemzeti kulturális
adatbázisba történõ beillesztése.
(2) A Magyar Értéktár összesítése során a HB gondoskodik arról, hogy a több helyrõl beérkezett, azonos nemzeti érték egy nemzeti értékként kerüljön nyilvántartásra.
A MaNDA központi nyilvántartási adatbázisába kerülnek
a több helyrõl beérkezett Magyar Értéktár digitális nyilvántartási adatai, a MaNDA gondoskodik a digitális tartalmak nyilvános elérhetõségének biztosításáról.
(3) Az egyes értéktárakban a nemzeti értékekkel kapcsolatosan nyilván kell tartani minden olyan adatot, jellemzõt, amely a nyilvántartás szabályai alapján megfelel
az értékek azonosításának, minõségi sajátosságai, jellemzõi, története, eredményei, állapota rögzítésének.

11. §
(1) A nemzeti értékek adatait, leírását, valamint a rájuk
vonatkozó dokumentumokat a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé kell tenni.
(2) Az egyes értéktárakban fellelhetõ nemzeti értékek
megismerését lehetõvé kell tenni különösen a közoktatás
és közszolgálati média segítségével.
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nek. Az így hungarikumnak minõsülõ nemzeti értékek
adatait a HB közzéteszi.
(3) A (2) bekezdés rendelkezése a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
116/A. § (10) bekezdése alapján átmeneti nemzeti oltalom
alatt álló elnevezések esetében is alkalmazandó. Amennyiben az Európai Bizottság a kérelmet elutasítja, az a hungarikummá minõsülés tényét nem érinti.

13. §
(1) A hungarikumok adatainak nyilvántartása a Hungarikumok Gyûjteményében történik.
(2) A Hungarikumok Gyûjteményében a hungarikumokkal kapcsolatosan nyilván kell tartani különösen a
hungarikum megnevezését, fellelhetõségét, rövid, lényegre törõ bemutatását, különleges, egyedi jellemzõit, amely
kiemeli a nemzeti értékek körébõl, az esetlegesen más területeken megjelenõ változatait, valamint a fellelhetõ bibliográfiai jegyzéket.

9. A Hungarikum Bizottság
14. §

III. RÉSZ
A HUNGARIKUMOK
8. A hungarikumok kiválasztása
12. §
(1) A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehet:
a) a HB tagja,
b) a Települési Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik
ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet,
c) a Megyei Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei,
d) a Külhoni Bizottság, vagy feladatai ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy
azok szervezeti egységei,
e) a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek, valamint
f) a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket
gondozó, vagy ilyen terméket elõállító magánszemélyek
vagy vállalkozások.
(2) Közösségi oltalom alatt álló vagy nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek külön elbírálás nélkül, e törvény erejénél fogva hungarikumoknak minõsül-

(1) A HB tagjainak a kiválasztása során törekedni kell
arra, hogy a lehetõ legmagasabb szakmai színvonal, a széles körû tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által
érintett legtöbb tudományterület képviselve legyen.
(2) A HB
a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1,
b) az igazságügyért felelõs miniszter által delegált 1,
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által delegált 1,
d) a kultúráért és oktatásért felelõs miniszter által együttesen delegált 1,
e) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által a
természetvédelemért felelõs miniszterrel együtt delegált 1,
f) a turizmusért felelõs miniszter által delegált 1,
g) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által delegált 1,
h) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) elnöke által delegált 1,
i) a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban:
MMA) elnöke által delegált 1,
j) a MÁÉRT által delegált 3, és
k) az Országgyûlés által delegált 2
tagból áll.
(3) A tagot az õt delegáló személy vagy szervezet a
HB-tagságából indokolás nélkül bármikor visszahívhatja,
és helyére új tagot delegálhat.
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(4) Nem lehet a HB tagja az, akinek szellemi vagy termelõtevékenységével létrehozott produktuma nemzeti értéknek minõsül, valamint, aki nemzeti érték kereskedelmi
célú forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végez.
(5) A HB elnöke az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter.
15. §
(1) A HB titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el, titkárát határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki.
(2) A HB üléseit a HB elnöke szükség szerint, de legalább félévente hívja össze, továbbá köteles összehívni a
tagok kétharmadának írásbeli kezdeményezésére.

16. §
(1) A HB munkáját szakmai ágazati szakbizottságok segítik.
(2) Az ágazati szakbizottságok munkájában részt vesznek különösen az adott szakterületen mûködõ államigazgatási szervek, hatóságok, tudományos testületek, oktatási
intézmények, gazdasági és szakmai kamarák, valamint
egyes szakmai szervezetek képviselõi.
(3) Az ágazati szakbizottságok létrehozására és tagjaira,
a delegálásban érintett intézmények vagy szervezetek bevonásával, a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek tesznek
javaslatot a HB elnöke részére.
(4) A tagot az õt delegáló miniszter saját hatáskörében
eljárva ágazati szakbizottsági tagságából indokolás nélkül
bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat.
(5) A HB és az ágazati szakbizottságok mûködésének
rendjét alapszabály határozza meg, amelyet a HB tagjai
kétharmadának szavazatával fogad el.

17. §
(1) A HB a nemzeti értékek által hordozott kiemelkedõ
értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése és hasznosítása érdekében különösen:
a) összeállítja a Magyar Értéktárat;
b) ha valamely megyében nem hoztak létre Megyei Értéktár Bizottságot, vagy ha a megyei önkormányzat nem
bízott meg a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint
adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a
megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek
azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntar-
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tott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, úgy ellátja annak feladatait;
c) évente, elsõ alkalommal 2012. december 31-ig tájékoztatást ad az Országgyûlésnek a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetérõl, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a HB
mûködésérõl;
d) nyilvántartást vezet arról, hogy mely településeken és
megyékben kerülnek végrehajtásra a nemzeti értékekkel
kapcsolatos feladatok;
e) magyar és angol nyelvû internetes oldalt mûködtet,
ahol megismerhetõ a Magyar Értéktár gyûjteménye, valamint
f) gondoskodik róla, hogy a Magyar Értéktár az országmárka-stratégia szerves részét képezze.
(2) A HB a hungarikumok által hordozott kiemelkedõ
értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése és hasznosítása érdekében különösen:
a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott feltételek szerint kiválasztja, hogy mely értékek minõsülnek a Magyar Értéktárból hungarikumnak,
indokolt esetben pedig dönt e minõsítés visszavonásáról;
b) összeállítja a Hungarikumok Gyûjteményét;
c) véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét;
d) évente közzéteszi a Hungarikumok Gyûjteményét a
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, valamint internetes honlapon is;
e) elnöke útján javaslatot tesz a Kormánynak a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról;
f) pályázatokat ír ki a hungarikumok megõrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére,
a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan;
g) évente konferenciasorozatot szervez az érintett ágazatok és célterületek bevonásával, amely állásfoglalás kiadásával zárul;
h) a határon túl fellelhetõ hungarikumok tekintetében az
elnöke útján kapcsolatot tart az érintett külföldi állam szerveivel, hatóságaival.

10. A hungarikum tanúsító védjegy
18. §
(1) A Hungarikumok Gyûjteményében szereplõ termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és szolgáltatások széles körben történõ megismertetésének elõsegítése, színvonaluk és minõségük folyamatos fenntartása érdekében hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre.
(2) A hungarikum tanúsító védjegy lajstromozása iránti
nemzeti bejelentést, valamint a közösségi védjegybejelentést az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter teszi meg.
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(3) A hungarikum tanúsító védjegy használatát a védjegyjogosult pályázati úton kiválasztott alkotók számára
engedélyezi.
(4) A hungarikum tanúsító védjegy piaci bevezetése és
népszerûsítése, valamint a hungarikum tanúsító védjegy
szabályzatában foglalt követelmények teljesülésének az
ellenõrzése az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
feladata.

IV. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit,
b) a nemzeti értékek és a hungarikumok kapcsán nyilvántartandó adatok körét, valamint az adatok egységes
osztályozási, besorolási, nyilvántartási rendszerét,
c) a települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozására és gondozására, valamint a Települési és Megyei
Értéktár Bizottságok, valamint a Külhoni Bizottság felállítására és mûködésére vonatkozó szabályokat,
d) a már létezõ ágazati gyûjtemények adatainak Magyar
Értéktárba történõ integrálását szolgáló szabályokat,
e) a nemzeti értékké vagy hungarikummá minõsítésre
irányuló kérelem formai követelményeit,
f) a hungarikumok, a Magyar Értéktár digitális formában
megjelenõ tartalmainak MaNDA általi nyilvántartására,
a hungarikumok nyilvánosság számára történõ hozzáférhetõségének biztosítására vonatkozó szabályokat, valamint
g) a hungarikummá minõsítés egyedi értékelésének
részletes szabályait.

20. §
Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ
napján lép hatályba.

21. §
(1) A HB-t legkésõbb e törvény hatálybalépésétõl számított 90 napon belül létre kell hozni.
(2) A Hungarikumok Gyûjteményét elsõ alkalommal e
törvény hatálybalépésétõl számított egy éven belül közzé
kell tenni.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladatés hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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HATÁROZATOK
A Kormány
1087/2012. (IV. 2.) Korm.
határozata
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség
társadalmi értékérõl szóló, Faróban,
2005. év október 27. napján elfogadott
keretegyezménye szövegének végleges
megállapításáról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanácsnak a kulturális örökség
társadalmi értékérõl szóló, Faróban, 2005. év október
27. napján elfogadott keretegyezménye (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy az
általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének
végleges megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a
Kormány a nemzeti erõforrás minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1094/2012. (IV. 3.) Korm.
határozata
a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési
intézmények további fenntartásáról, valamint
a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális
feladatairól
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári, közmûvelõdési feladatot ellátó költségvetési szervek 2012. április
1-jétõl a 2011. december 31-i állapotnak megfelelõ önálló-

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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an mûködõ és gazdálkodó, vagy önállóan mûködõ gazdálkodási besorolásuk szerint mûködjenek tovább;
1.2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy az 1.1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosítást készítse elõ;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
1.3. elrendeli munkacsoport megalakítását a települési
önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatai szakmai tartalmának, feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó, a költségvetési tervezés során alkalmazható finanszírozási megoldás kidolgozására;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ: azonnal
1.4. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került közmûvelõdési intézmények,
közmûvelõdési feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövõben
a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lássa el;
1.5. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei
múzeumok, valamint kulturális és közgyûjteményi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági
társaságok (a továbbiakban együtt: megyei múzeumok és
könyvtárak) a megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerüljenek;
1.6. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok tagintézményei elsõdlegesen a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerüljenek;
1.7. egyetért azzal, hogy az 1.5. és 1.6. pont szerinti intézmények – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek egyidejû átadásával – a nemzeti erõforrás miniszter
irányítása alá kerüljenek annak érdekében, hogy a fenntartói feladatok átadásához szükséges egyeztetéseket, megállapodások megkötésének elõkészítésére irányuló tárgyalásokat a nemzeti erõforrás miniszter folytassa le az érintett
önkormányzatokkal;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. április 30.
1.8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert
és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági
miniszterrel együttmûködve készítsék elõ és nyújtsák be
az 1.4–1.6. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges jogszabály-módosításokra irányuló elõterjesztést;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. április 30.
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1.9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti erõforrás
miniszter véleményének figyelembevételével készítsék
elõ az 1.4–1.7. pontban meghatározott feladatok ellátásához, illetõleg a feladatellátással érintett intézmények fenntartói joga átadásához szükséges költségvetési átcsoportosítást, azzal, hogy az átadást követõ feladatellátáshoz, illetõleg az intézmények mûködéséhez 2012-ben szükséges
központi költségvetési támogatási igény nem haladhatja
meg az érintett feladatok és intézmények 2012. évi idõarányos kincstári költségvetésének mértékét;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: az intézmények átadásának idõpontjához
igazodóan
1.10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az
1.7. pontban foglalt tárgyalások lefolytatását követõen a
közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a
kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó
központok vezetõi útján kösse meg az 1.4–1.6. pontban
meghatározott feladatok, illetõleg a megyei múzeumok és
könyvtárak átadására vonatkozó megállapodásokat.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. június 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1107/2012. (IV. 11.) Korm.
határozata
a megyei levéltáraknak
a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott
megyei levéltárak 2012. május 1-jétõl a nemzeti erõforrás
miniszter irányítása alá, 2012. május 31-i megszûnési dátummal a Magyar Országos Levéltárba beolvadásra kerüljenek, és feladataikat az átvevõ intézmény 2012. június
1-jétõl Magyar Nemzeti Levéltár néven lássa el;
2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a
nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megyei levéltárak átadás-átvételérõl szóló megállapodásokat megkössék;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. április 30.
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erõforrás
miniszter bevonásával az 1. pont végrehajtásához kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó elõterjesztést készítse el és gondoskodjon annak a Kormány részére
történõ benyújtásáról.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. április 30.
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nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
az IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskolán
dr. Láng László fõiskolai tanárt – a 2012. június 1-jétõl
2018. május 31-ig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozathoz

A miniszterelnök
37/2012. (IV. 5.) ME
határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

Az átalakítással érintett megyei levéltárak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Baranya Megyei Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltár
Békés Megyei Levéltár
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Csongrád Megyei Levéltár
Fejér Megyei Levéltár
Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára
Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Heves Megyei Levéltár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
Nógrád Megyei Levéltár
Pest Megyei Levéltár
Somogy Megyei Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár
Tolna Megyei Levéltár
Vas Megyei Levéltár
Veszprém Megyei Levéltár
Zala Megyei Levéltár

A miniszterelnök
36/2012. (IV. 3.) ME
határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – a

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a
nemzeti erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
Fülöpné dr. Erdõ Máriát és
dr. Sárkány Pétert
– 2012. április 10-ei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
39/2012. (IV. 11.) ME
határozata
a Felsõoktatási Tervezési Testület tagjainak
és elnökének megbízásáról
A felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes
kérdéseirõl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 16. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára –
dr. Székely Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara tudományos fõmunkatársát
a Felsõoktatási Tervezési Testület elnöki teendõinek ellátásával;
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dr. Banai János egyetemi tanárt, az MH Honvédkórház
osztályvezetõ fõorvosát, a Magyar Orvosi Kamara alelnökét,
Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét,
Csizmadia Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium
tervezéskoordinációért felelõs államtitkárát,
dr. Jávor András egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem
rektorhelyettesét,
Körösparti Pétert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökhelyettesét,
dr. Pokol Györgyöt, az MTA doktorát, egyetemi tanárt,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara dékánját,
dr. Rédey Ákos egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete intézetigazgatóját,
Schõberl Mártont, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Felsõoktatási Vagyonfelügyeleti Osztálya vezetõjét,
dr. Tóth Tamást, a Nyugat-magyarországi Egyetem Állattudományi Intézet tanszékvezetõ egyetemi docensét és
dr. Villányi Lászlót, a Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kara egyetemi tanárát
a Felsõoktatási Tervezési Testület tagsági teendõinek
ellátásával
– 2012. április 10-ei hatállyal, háromévi idõtartamra –
megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök
40/2012. (IV. 12.) ME
határozata
a Magyarország Kormánya
és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális,
oktatási és tudományos együttmûködésrõl szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti erõforrás miniszter és a
külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos
együttmûködésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban:
szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
– az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az
általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
Az Andrássy Egyetemért Svájci–Magyar Alapítvány
2011. évi közhasznúsági jelentése
Alapító: Phoenix Mecano Kecskemét – Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecskemét,
István király krt. 24.
Az Andrássy Egytemért Svájci–Magyar Alapítványt a Fõvárosi Bíróság 10.197. sorszám alatt 2007. márcus 28-án
vette nyilvántartásba és egyben közhasznú szervezetté minõsítette.
Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja az Andrássy Gyula Egyetem által végzett oktatási feladatok végrehajtásának elõmozdítása, továbbá az egyetem tehetséges, nehéz körülmények között élõ, hátrányos helyzetû diákjainak támogatása. E célkitûzések
megvalósítása történhet tárgyi eszközök beszerzésével, diákok számára az egyetemi tandíj átvállalásával, illetve ösztöndíjak nyújtásával. Az alapítvány célkitûzései között szerepel, hogy segítse az egyetemen tanuló diákok praktikumhoz való
jutását, valamint támogatja vendégprofesszorok, docensek stb. vendégelõadásait. Az alapítvány által finanszírozott támogatásokról, egyéni kérelmekrõl vagy az alapítvány által kiírt pályázatok eredményérõl a kuratórium dönt.
Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. Az alapítvány pénzbeli, dologi és természeti támogatásokat is elfogadhat, ezeknek elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az alapítvány 2011. évi tevékenysége:
2011-ben az alapítvány szerény mértékû anyagi támogatást tudott gyûjteni, és ez jelentõsen korlátozta a tevékenységét, amelyet a korábban tervezettek ellenére egyelõre nem szüntet be, bízva az újabb támogatási források és az alapítványi célok egymásra találásában. Tárgyévben mindösszesen 272 ezer forint támogatást kaptunk, mind magánszemélyektõl. A korábbi évbõl fennmaradó alapítványi vagyon és a tárgyévi támogatás összegébõl az Andrássy Egyetem egy doktoranduszának, valamint egy mesterképzési hallgatójának tudtunk alkalmi támogatásokat nyújtani kutatóutak, konferencia-részvételek költségtámogatásának, illetve tandíjköltségének átvállalásának formájában. 300 ezer forint kintlévõségrõl, amely 2007 óta fennállt, le kellett mondanunk. A tárgyévi záráskor az alapítvány vagyona 273 ezer forint volt. Ez az
összeg a bankszámlánkon lévõ pénzeszközökkel megegyezik. Az alapítványnak más vagyontárgyai nincsenek. A tárgyévben összesen 403 ezer forintot fordítottunk alapítványi célokra (diákok támogatására).
Az alapítvány kuratóriuma sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesül. A dologi kiadások csak a bank- és
postaköltségeket, valamint a könyvelés honoráriumát foglalják magukban. Az alapítványnak alkalmazottai nincsenek.

Kuratórium
Kovács Henriett s. k.,

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb 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 végrehajtá-
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sáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézetébe
intézetigazgatói tisztség betöltésére
A kinevezendõ intézetigazgató feladata az Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet oktató, kutató és szervezési munkájának összehangolása. Felügyeli és ellenõrzi a magyar alapszak nyelvmentor szakirány, az alkalmazott nyelvészet mesterszak, valamint a tanári mesterszak nyelv- és beszédfejlesztõ tanári szakterületének mûködését. Az intézetigazgató feladata továbbá a Pannon nyelvvizsgarendszer, valamint a Nyelvoktatási Központ vezetése. Felelõs az intézet
bevételeinek, intézményi és humán kapacitásának növeléséért.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, a nyelvtudományból szerzett tudományos fokozattal, vezetõi tapasztalattal, elismert magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel. A pályázó rendelkezzék továbbá legalább egy idegen nyelvbõl dokumentált nyelvismerettel és legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal.
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell az intézet fejlesztési koncepcióját.
A kinevezés várhatóan 2012. november 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. október 31. napjáig kerül sor.
A pályázat benyútjási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) 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., (88) 624-236].
***
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
a MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére
A tanszékvezetõ feladata: a Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktató, kutató, szervezési és akkreditációs munkáinak irányítása, a tanszék hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak szervezése, forrásteremtõ és pályázati tevékenységének koordinálása.
A pályázó rendelkezzék magyar nyelv és irodalom szakos diplomával, PhD fokozattal és habilitációval irodalomtudományból, megfelelõ szintû tudományos publikációval, szakmai közéleti és kutatásfejlesztõ tevékenységgel, dokumentált nyelvismerettel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, valamint vezetõi tapasztalatokkal.
A beadott pályázat tartalmazza a tanszék mûködésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, terveket.
A tanszékvezetõi megbízás 2012. november 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. október 31-ig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) 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.: (88) 624-236].
Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt 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 működéséről 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: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv
1

Abony Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Meghirdetett munkahely
2

Pingvines Óvoda
és Bölcsőde
2740 Abony,
Bethlen Gábor út 3–5.

Képesítési és egyéb feltételek
3

Felsőfokú iskolai v.
és szakképzettség,
legalább öt év
óvodapedagógusi
munkakörben

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást az

1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink 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 sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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2

A munkáltatói jog
gyakorlója:
Abony Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
Lf: feladata az intézmény
rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott
feladatok végrehajtásának
megszervezése,
gondoskodik az intézményben folyó szakmai
tevékenység feltételeiről:
koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet, ellenőrzi az intézményben
folyó tevékenységek,
foglalkozások, rendezvények folyamatát,
színvonalát,
felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért,
és a takarékos gazdálkodásért,
összeállítja és elkészíti a
fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai,
tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket,
dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet
jogszabály hatáskörébe
utal,
működteti az intézmény
minőségirányítási programját,
irányítja és ellenőrzi az
intézmény dolgozóinak
munkáját,
gyakorolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatban,
valamint a hatályos jogszabályokban biztosított,
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

3

szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga.
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kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, a Kjt. 20/B.
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap,
2012. máj. 3.
Pehi: a benyújtási határidő
lejártát követő 30 nap utáni
első képviselő-testületi ülés
időpontja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr., fejlesztési elképzelések, közjegyző által hitelesített om.,
b., nyilatkozatot, melyben
hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület
megismerhesse, abba betekinthessen, nyilatkozatot
arról [az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése
alapján], hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési jogának
gyakorlásához hozzájárul,
nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban
(személyesen, vagy postai
úton) két példányban kell
benyújtani.
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Pc: Polgármesteri Hivatal
Romhányiné sr. Balogh
Edit polgármester
2740 Abony,
Kossuth tér 1.,
f: Jegyzői Titkárság,
tel.: (53) 360-135/119 vagy
(53) 360-010.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 3.
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.

Nagyközségi
Önkormányzati Óvoda
Intézményi Társulás
Cibakháza, Nagyrév
Cibakháza székhely:
5462 Cibakháza,
Czibak Imre tér 18.
Nagyrévi telephely:
5463 Nagyrév,
Kossuth u. 39.
Lf:
Óvodavezetői feladatok
ellátása a Közokt. tv.
54. § és 55. § (2) bekezdése szerint.

A Közokt. tv. 16–17.
és 18. §-ai szerint,
legalább öt év szakmai
tapasztalat,
a Kjt. 20. § (2) bekezdése
szerint büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett.
Előny:
hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat,
„B” kategóriás vezetői
engedély,
felhasználói szintű informatikai ismeret, helyismeret.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendelet 5. § (13) bekezdése
szerinti véleményezést
követően, a pályázókat
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának illetékes bizottsága hallgatja meg
és Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a társulási megállapodás alapján
Nagyrév Község Önkormányzata véleményezési
jogkörrel rendelkezik.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om., b., szakmai
ön (amely tartalmazza a
szakmai gyakorlat meglétét
is), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat elbírálását
nyílt, vagy zárt ülésen kérie, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
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összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban,
személyesen (munkaidőben), vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc: Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat
polgármestere
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.

Bajcsy-Zsilinszky–
Szoboszlói Úti Óvoda
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky Endre
u. 64.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt. tv.-ben a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Főiskola, a Közokt. tv.
17. § (1) bekezdése és
18. § (1) bekezdése szerinti v. és szakképzettség,
legalább öt év a Közokt.
tv. 18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott
szgy.,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
(pedagógus) munkakörbe
kinevezhető,
a Közokt. tv. 16. §
(2) bekezdésének
b) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában
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foglaltakra, om., amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát
igazoló om., b., nyilatkozat
arról, hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79956/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Dr. Deli Eszter
tel.: (52) 517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
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a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Görgey utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Görgey u. 5–7.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt. tv-ben a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om., amennyiben
van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om., b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1445
4

nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal: (79900/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „óvodavezető”
ellátva, hat példányban kell
benyújtani (egy példány
valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot
és a vezetési programot
tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Dr. Deli Eszter,
tel.: (52)517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Kuruc Utcai Óvoda
4028 Debrecen,
Kuruc u. 22–30.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
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működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
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2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és
az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79999/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Dr. Deli Eszter
tel.: (52) 517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Lehel Utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Lehel u. 18.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt. tv-ben a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om., amennyiben
van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om., b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(80005/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
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– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Dr. Deli Eszter
tel: (52) 517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Sipos Utcai Óvoda
4034 Debrecen,
Sipos u. 6.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt. tv-ben a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
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Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om., amennyiben
van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om., b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79903/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
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4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Dr. Deli Eszter,
tel.: (52) 517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Boldogfalva Óvoda
4025 Debrecen,
Boldogfalva u. 3/A
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt. tv.-ben a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező
program, különös figye-
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lemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózatműködtetési és fejlesztési
tervében (a továbbiakban.
Debrecen város intézkedési
terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om., amennyiben
van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló
om., b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79907/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva, hat
példányban kell benyújtani
(egy példány valamennyi
tartalmi elemet, öt példány
– amelyek közül egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai
önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza),
vagy személyesen a DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, HajdúBihar megye,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Új Városháza I. em.
107. iroda.
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése Humán
Főosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
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f: Dr. Deli Eszter,
tel.: (52) 517-608.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Felsőpakony Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2363 Felsőpakony,
Petőfi Sándor u. 9.

Mesevár Napközi
Otthonos Óvoda
2363 Felsőpakony,
Zrínyi Miklós u. 36.
Lf: az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és
szakmai vezetői feladatokat. A közoktatási intézmény vezetője felelős az
intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a
takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más
hatáskörébe. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény nevelési- és minőségirányítási
programjának működéséért, a gyermekvédelmi
feladatok megszervezéséért és ellátásáért.

Főiskola, szakirányú
felsőfokú iskolai v. és
pedagógus szakvizsga,
közoktatási intézményvezetői munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat – legalább 3–5 év –
vezetői tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.
Előny:
közoktatás vezetői szakvizsga,
szakirányú, legalább öt
év feletti vezetői tapasztalat,
felhasználó szintű
MS Office (irodai alkalmazások),
precíz,
pontos,
kiváló problémamegoldó
és konfliktuskezelő
készség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalon történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: A benyújtott
pályázatokat a fenntartó
képviselő-testületi tagjai
közül megválasztott bizottság – közoktatási szakértő
bevonásával – véleményezi.
Véleményt nyilvánítanak a
pályázatról az intézményen
belüli, törvényben meghatározott fórumok. A vélemények birtokában – a testületi ülésen való személyes
meghallgatás után – dönt a
képviselő-testület. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelései, b.,
om., szakvizsgát, vezetői
tapasztalatot igazoló om.,
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nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
személyesen, vagy postai
úton, a munkakör megnevezésével: „óvodavezetői
pályázat” ellátva kell benyújtani.
Pc: Felsőpakony Község
Önkormányzata
2363 Felsőpakony,
Petőfi Sándor u. 9.,
f: Sztancs János
polgármester,
tel.: (29) 317-131.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.felsopakony.hu
felsőpakonyi AGORA
NKI internetes honlap.
Hatvan Város
Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.

Brunszvik Teréz Óvoda
3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület vezetése,
a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése, a
nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és
ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján az intézmény
működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. júl. 2.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Hatvan
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt a
pályázatról.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (elérhetőség
feltüntetésével), vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, közjegyző által hitelesített om., ill. a pedagógusszakvizsgát igazoló közjegyző által hitelesített om.,
legalább öt év
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óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy. igazolása munkaügyi irat másolatával, b., nyilatkozata, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban
részt vevők megismerhetik,
valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, nyilatkozat, hogy az illetékes
bizottsági ülések, valamint
a képviselő-testületi ülés
nyilvánosságához
hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal, valamint a beosztás megnevezésével: „óvodavezető” ellátva kell benyújtani.
Pc: Hatvan Város
Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.
F: Kovács János
Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Irodájának
irodavezetője,
(37) 542-330.
A pályázat további megjelenésének helye:
Hatvan város honlapja
www.hatvan.hu
Jásd és Tés község
Önkormányzat
Képviselő-testületei
8424 Jásd,
Dózsa Gy. u. 1.

Mesevár Óvoda
és Tagóvodája
közös fenntartású
intézmény
Székhely:
Mesevár Óvoda
és Tagóvodája
8424 Jásd,
Kossuth L. u. 114.
Intézményegység:
Napsugár Tagóvoda
8109 Tés,
Szabadság tér 1.

Büntetlen előélet,
szakirányú felsőfokú v.
az 1993. évi LXXIX. tv.
17–18. §-aiban foglaltak
szerint,
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
közoktatás vezetői képzettség.
Előny: logopédus, fejlesztőpedagógus v.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI oldalán történő közzétételtől számított
30 nap.
Pehi: a beadási határidőt
követő első együttes képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók. Lakást
biztosítani nem tudnak
az önkormányzatok.
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Lf: az óvoda vezetése
a vonatkozó jogszabályok
és dokumentumok alapján

Komárom Város
Önkormányzata
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.

Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.
Lf: Felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, takarékos
gazdálkodásáért.
A vezetői és munkáltatói
jogok gyakorlása
az intézmény működésével kapcsolatos
olyan ügyekben,
amelyeket jogszabály
nem utal más
hatáskörébe.

Szőnyi Színes Óvoda
2921 Komárom,
Kossuth L. u. 9.
Lf: Felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, takarékos
gazdálkodásáért.
A vezetői és munkáltatói
jogok gyakorlása az intézmény működésével
kapcsolatos olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal
más hatáskörébe.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
adatvédelmi
nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Jásd Község
Önkormányzata
Nagy Csaba polgármester
8424 Jásd,
Dózsa Gy. u. 1.
Tel: (88) 587-820
Jogszabályban előírt
szakirányú felsőfokú v.,
pedagógus-szakvizsga,
vagy közoktatási
vezetői v.,
legalább öt év szgy.,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott időre,
öt évre szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, három példányban (egy eredeti, két
másolat) kell benyújtani.
Pc: Komárom Város
polgármestere,
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.
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Herend Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
8440 Herend,
Kossuth L. u. 97.

Herendi Hétszínvilág
Óvoda és Bölcsőde
8440 Herend,
Fasor u. 2/A–4/A

Felsőfokú képesítés,
óvodapedagógus v. vagy
bölcsődevezetőre előírt
képesítés,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet,
legalább öt év óvodapedagógus vagy öt év
felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: azonos feltételekkel rendelkező pályázók
esetében a vezetői gyakorlat, ill. német nemzetiségi óvoda pedagógus
oklevél megléte.

ÁEI: 2012. aug. 30.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre
szól három hónap próbaidővel.
Pbhi: 2012. jún. 22.
A benyújtás határidején a
Herend Város Önkormányzatához való beérkezés
időpontját kell érteni.
Pehi: 2012. augusztusi soros képviselő-testületi ülés,
melyen a pályázók közül a
kiválasztott személyes
meghallgatására is sor
kerül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, vp. mértéke
a közalkalmazotti illetményalap 230 %-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, om., b.,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a személyét érintő
kérdés tárgyalását nyílt
vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázati
azonosító számmal,
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Herend Város
Önkormányzata
8440 Herend,
Kossuth u. 97.,
tel.: (88) 513-703

Nagykőrös Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.

Hétszínvirág Óvoda
2750 Nagykőrös,
Ifjúság u. 22.

A közokt. tv. 18. §-ban
leírtak szerinti képesítés,
szakképzettség, szgy.,
nyilatkozat, hogy vállalja
a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását,
magyar állampolgárság,

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

Lf: az óvoda szakmai,
gazdasági és személyi
tevékenységének
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figyelése, pályázatok
készítése. Kapcsolattartás
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cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
elvárt kompetenciák:
szakmai elhivatottság,
önállóság, objektivitás,
precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat,
jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. máj. 6.
Pehi: a pályázatokat a képviselő-testület részére a
véleményezési határidő
lejártát követő, 30 napot
követő első testületi ülésre
kell beterjeszteni.
A pályázati eljárás módja,
rendje: az előzetes bírálat a
szakmai ön. és a végzettség
alapján történik, szakmai
bizottság bevonásával.
A pályáztató fenntartja
magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban közreműködők, részt
vevők megismerhessék,
om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban, a munkakör
megnevezésével: „óvodavezető” ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Czira Szabolcs
polgármester
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.,
f: Dr. Ecsedi Viktória
irodavezető,
tel.: (53) 535-0305.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nagykőrös város honlapja:
2012. ápr. 6.
Önkormányzati Hírek
aktuális száma.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval
kapcsolatban további
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információt
a www.nagykoros.hu
honlapon szerezhet.
Alapfokú Oktatási
és Nevelési Központ
7773 Villány,
Baross G. u. 1-3.

Alapfokú Oktatási és
Nevelési Központ Óvoda
7773 Villány,
Rákóczi F. u. 14.

Felsőfokú
óvodapedagógusi v.,
lehetőleg német nemzetiségi területen,
legalább öt év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
közoktatás vezetői szakvizsga, vagy annak folyamatban lévő
megszerzése.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás határozott időre szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, vp: a pótlékalap
200 %-a.
A pályázathoz csatolni kell:
om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, kézzel
írott szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, postai úton
kell benyújtani.
Pc: Alapfokú Oktatási
és Nevelési Központ
igazgatója
7773 Villány,
Baross G. u. 1–3.,
f: Szűcs János
tel.: (72) 492-501.

Alapfokú Oktatási
és Nevelési Központ
Óvodája
7773 Villány,
Deák F. u. 22.

Felsőfokú német
nemzetiségi
óvodapedagógusi v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség

ÁEI: 2012. jún. 1.
A vezetői megbízás határozott időre szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadó.
A pályázathoz csatolni kell:
om., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, kézzel
írott szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, postai úton
kell benyújtani.
Pc: Alapfokú Oktatási
és Nevelési Központ
igazgatója
7773 Villány,
Baross G. u. 1–3.,
f: Szűcs János
tel.: (72) 492-501
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Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Szakiskola,
Óvoda és Bölcsőde
2941 Ács,
Fő u. 88.

A közokt. tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében és
a 18. § (1) bekezdésében
felsorolt felsőfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga a
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerint,
legalább öt év szgy.,
büntetlen előélet,
a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak
teljesülése,
cselekvőképesség.
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 napon
belül.
Pehi: a 30 napos véleményezési határidő lejártát
követő képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, írásbeli
nyilatkozatot,
hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat a
pályázat nyilvános, ill. zárt
ülésen történő
tárgyalásáról, om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
(egy eredeti, egy másolat),
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton,
„Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Szakiskola,
Óvoda-Bölcsőde igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Ács Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
2941 Ács,
Gyár u. 23.,
f: Lakatos Béla
polgármester,
tel.: (34) 595-150.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes oldal.

Ács Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2941 Ács,
Gyár u. 23.

A székhelyintézményhez
tartozó intézményegységek, telephelyek:
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
Jókai Mór
Általános Iskola
2941 Ács,
Ifjúság u. 1.
Gárdonyi Géza Általános
Iskola Bóbita Óvodai
Bölcsődei Tagintézménye
2941 Ács,
Óvodaköz 2.
Kihelyezett óvodai
csoport: 2941 Ács,
Kinizsi u. 21.
Lf: a közös igazgatású
oktatási-nevelési intézmény vezetése a Közokt.
tv. 54. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint.
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A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás,
Társulási Tanácsa
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/b.

József Nádor Általános
Iskola
8087 Alcsútdoboz,
Szabadság út 105.
Lf: a József Nádor
Általános Iskola vezetése
a Közokt. tv. 54. §
és az 55. § (2) bekezdése
alapján. Az alapító okiratban meghatározott
alaptevékenység és egyéb
kiegészítő tevékenység
ellátásnak biztosítása. Az
intézmény tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése.
Az intézmény szakmai
vezetése, a munkáltatói
jogkörök gyakorlása.

Főiskola,
pedagógus-szakvizsga,
a szakképesítésnek megfelelő munkakörben
szerzett öt év feletti
szgy.,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
„B” kategóriás jogosítvány,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előny: öt év feletti vezetői gyakorlat,
közoktatási vezetői szakképzettség.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 14.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározott
határidők figyelembevételével kerül sor. A vezetői
megbízásról a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakvizsgát tanúsító
om., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, b., adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázat anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázatai eljárással öszszefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a adatbázisban szereplő azonosító
számmal: (172/1/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató”
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ellátva kell benyújtani.
Pc: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás
2060 Bicske,
Kossuth tér 14/B,
f: intézményvezető,
tel.: (22) 353-168.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 16.
társulás önkormányzatainál
helyben szokásos
módon,
Vértes TKÖT honlapján:
www.vertestkot.hu
Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.

Bocskai István
Általános Iskola
4029 Debrecen,
Munkácsy Mihály u. 4.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

Főiskola, vagy egyetem,
a Köot. 17. § (1) bekezdése és 18. § (1) bekezdése szerinti v. és szakképzettség,
legalább öt év – a Köot.
18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott –
szgy.,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe
kinevezhető,
a Köot. 16. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési
és fejlesztési tervében
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(a továbbiakban: Debrecen
város intézkedési terve),
valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási
Programjában foglaltakra,
om., amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79912/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet, öt
példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52) 517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
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DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Bolyai János Általános
Iskola, Óvoda
és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
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b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal: (80029/2012.)
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani,
vagy személyesen: DMJV
Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot
és a vezetési programot
tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Közgyűlése,
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52) 517-607.
A pályázat további
megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
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Epreskerti Általános
Iskola
4030 Debrecen,
Epreskert u. 80.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben
(a továbbiakban: Köot.),
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

3
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4

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes ada-
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tainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79916/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot
és a vezetési programot
tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52) 517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Gönczy Pál
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.),
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

3
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Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(80033/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell be-
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nyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Józsakert u. 9.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minő-
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ségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79924/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
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öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt Ferenc u. 1.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

Egyetem, a Köot. 17. §
(1) bekezdése és 18. §
(1) bekezdése szerinti v.
és szakképzettség,
legalább öt év – a Köot.
18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott –
szgy.,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
(pedagógus) munkakörbe
kinevezhető,
a Köot. 16. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelé-
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seket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79932/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet, öt
példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
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4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Dienes László
Gimnázium
és Egészségügyi
Szakképző Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.),
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel
Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében
(a továbbiakban: Debrecen
város intézkedési terve),
valamint az intézmény
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elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási
Programjában foglaltakra,
om., amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79936/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet, öt
példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
Fazekas Mihály
Gimnázium
4025 Debrecen,
Hatvan u. 44.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében
(a továbbiakban: Debrecen
város intézkedési terve),
valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai
programjában
és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról,
hozzájárul-e ahhoz,
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hogy a pályázatot
véleményező és elbíráló
testület a személyét érintő
ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(80043/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell
benyújtani (egy példány
valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot
és a vezetési programot
tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további
megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.debrecen.hu
honlapon szerezhet.
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Mechwart András
Gépipari és Informatikai
Szakközépiskola
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 58.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel
a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében
(a továbbiakban: Debrecen
város intézkedési terve),
valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat Minőségirányítási
Programjában foglaltakra,
om., amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó
a pályázati anyagában
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foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(80058/2012.) valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet, öt
példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot
tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52)517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri Hivatala (Új Városháza hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Vegyipari
Szakközépiskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.
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a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(79951/2012.) valamint
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a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52) 517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Deák Ferenc
Középiskolai Kollégium
4024 Debrecen,
Tímár u. 1.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Köot.), a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi

Főiskola, vagy egyetem,
a Köot. 17. § (1) bekezdése és 18. § (1) bekezdése szerinti v. és szakképzettség,
legalább öt év – a Köot.
18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott –
szgy.,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe
kinevezhető,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
minősíti a pályázó szakmai
koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét,
pályázatának Debrecen
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CXCV. törvényben és
annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben foglaltakra.

a Köot. 16. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

város intézkedési tervéhez
és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjához
való illeszkedését.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program,
különös figyelemmel Debrecen város közoktatási,
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervében (a továbbiakban: Debrecen város intézkedési terve), valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az Önkormányzat
Minőségirányítási Programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om.,
b., nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(80064/2012.)
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen: DMJV Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztály,
Hajdú-Bihar megye
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. Új Városháza
I. em. 107. iroda.
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Hat példányban kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi elemet,
öt példány – amelyek közül
egy elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak
a szakmai önéletrajzot és a
vezetési programot tartalmazza).
Pc: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgyűlése
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.,
f: Ariné dr. Szabóki Judit,
tel.: (52) 517-607.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.debrecen.hu
DMJV Polgármesteri
Hivatala (Új Városháza
hirdetőtáblája).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.debrecen.hu honlapon
szerezhet.
Gyulaj-Pári Önkormányzatok Közoktatási
Társulásának Társulási
Tanácsa
7227 Gyulaj,
Szent Imre tér 1.

Galló József Társult
Általános Iskola
és Óvoda

Büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
felsőfokú pedagógusszakképesítés (főiskolai
vagy egyetemi),
pedagógus-munkakörben
szerzett 3–5 év szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
közoktatási vezetői szakvizsga,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: közoktatási, vezetői gyak.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdés
a) pontja szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.,
személyes adatok
kezeléséhez hozzájáruló
nyilatkozat, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az elbíráló,
véleményező szervek megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy nyílt
vagy zárt ülésen kéri
pályázatának elbírálását.
Pc: Társulási Tanács
elnöke
7227 Gyulaj,
Szent Imre tér 1.,
f: Dobos Károlyné polgármester, a társulás elnöke,
tel.: (74) 521-053.
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Hatvan Város
Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
3000 Hatvan,
Kossuth tér 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület vezetése,
a nevelő és oktató munka
irányítása és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése
és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján a nevelési-oktatási
intézmény működéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállalói
érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői
szervezetekkel (közösségekkel) való
együttműködés.
Szent István
Általános Iskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület
vezetése, a nevelő és
oktató munka irányítása
és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések
előkészítése, végrehajtá-

Főiskola vagy egyetem,
a Közokt. tv. 17. §
(1)–(2) bekezdése szerinti felsőfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. júl. 2.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt a pályázatról.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (elérhetőség
feltüntetésével), vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, közjegyző által hitelesített om., illetve pedagógusszakvizsgát igazoló oklevél
közjegyző által hitelesített
másolata, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. igazolása
munkaügyi irat másolatával, b., nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
anyagát az eljárásban részt
vevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalása, nyilatkozat,
hogy az illetékes bizottsági
ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az adatbázisban szereplő azonosító
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suk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a
rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés.

Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 17.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület
vezetése, a nevelő és
oktató munka irányítása
és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó
döntések előkészítése,
végrehajtásuk szakszerű
megszervezése
és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján a nevelési-oktatási
intézmény működéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételek
biztosítása,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkavállalói
érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői
szervezetekkel
(közösségekkel) való
együttműködés.

10. szám
4

számmal, valamint a beosztás megnevezésével: „általános iskolai igazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.,
f: Kovács János, Hatvan
Város Polgármesteri
Hivatala Intézményfelügyeleti irodájának
irodavezetője,
tel.: (37) 542-330.
A pályázat további megjelenésének helye:
Hatvan város honlapja:
www.hatvan.hu
Egyetem, tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.
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A Közokt. tv. 18. §-a
szerinti az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételek, a hallgatók gyakorlati képzésének irányításában szerzett tapasztalat, jó vezetői képesség.
Előny: közoktatási
vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A megbízás a megfelelő
pályázati eljárás
lefolytatását követően
több alkalommal is
meghosszabbítható.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételt
követő 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a beadott pályázatokat
a hatályos a szabályozások
szerinti testületek
véleményezik,
ezt követően a Kecskeméti
Főiskola rektora dönt a vezetői megbízás kiadásáról.

Széchenyi István
Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület vezetése,
a nevelő és oktató munka
irányítása és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és
ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján a nevelési-oktatási
intézmény működéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés.
Kecskeméti Főiskola
6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.,
tel.: (76) 501-960
Honlap:
www.kefo.hu

Kecskeméti Főiskola
Petőfi Sándor Gyakorló
Általános Iskola
és Gyakorló Óvoda
6000 Kecskemét,
Budai u. 7.
Lf: a Közokt. tv-ben szereplő intézményvezetői
feladatok ellátása, továbbá a KF Tanítóképző
Főiskolai Kar pedagógusképzésben részt vevő
hallgatók gyakorlati képzésének segítése, szervezése, lebonyolítása a
Gyakorlati Képzés
Kabinet irányításával,
a Fenntartói Tanács ellenőrzése mellett.
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Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó jelenlegi
munkahelyét, beosztását,
munkaköri besorolását,
eddigi szakmai munkáját és
vezetői tevékenységének
részletes ismertetését.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, szakmai ön.,
hiteles om., vagy az eredeti
okiratról a főiskola főtitkára
által készített és záradékolt
egyszerű másolatot, b., a
pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó
jogszabály és a főiskola
Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint erre
jogosult testületek, ill. személyek megtekinthetik,
továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, egy eredeti és
három másolati példányban,
az adatbázisban szereplő
azonosító számmal, valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Kecskeméti Főiskola
rektora
6000 Kecskemét,
Iszáki út 10.
Komárom Város
Önkormányzata
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.

Dózsa György
Általános Iskola
2903 Komárom,
Koppány vezér u. 59.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, döntés

Jogszabályban előírt
felsőfokú v., az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító v.,
pedagógus-szakvizsga
vagy közoktatási
vezetői v.,
legalább öt év szgy.,
büntetlen előélet.

ÁEI: a megbízás öt év határozott időre szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezési
az irányadók.
A pályázathoz
csatolni kell: b.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr., om.
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az intézmény működésével kapcsolatban olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Feszty Árpád
Általános iskola
2900 Komárom,
Csillag ltp. 16.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, döntés az
intézmény működésével
kapcsolatban olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Petőfi Sándor
Általános Iskola
2900 Komárom,
Szabadság tér 2.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, döntés az
intézmény működésével
kapcsolatban olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Egressy Béni
Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2900 Komárom,
Klapka Gy. út 54.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok

3

1487
4

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, három példányban, egy eredeti, két
másolati példányban kell
benyújtani.
Pc: Komárom Város
polgármestere,
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.
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A Közokt. tv. 18. §-ában
leírtak szerinti képesítés,
szakképzettség, szgy.,
nyilatkozat, hogy vállalja
a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
szakmai elhivatottság,
önállóság, objektivitás,
precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat,
jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
csapatmunkára való
alkalmasság, együttműködés.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 6.
Pehi: a pályázatokat
a képviselő-testület
részére a véleményezési
határidő lejártát követő,
harminc napot követő
első testületi ülésre kell
beterjeszteni.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
bírálat a szakmai
önéletrajz és a végzettség
alapján történik, szakmai
bizottság bevonásával.
A pályáztató fenntartja
magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

gyakorlása, döntés az
intézmény működésével
kapcsolatban olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Jókai Mór Gimnázium
2900 Komárom,
Táncsics M. u. 32.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, döntés az
intézmény működésével
kapcsolatban olyan
ügyekben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
Nagykőrös Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.

Dalmady Győző
Óvoda, Általános Iskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
2750 Nagykőrös,
Kalocsa Balázs u. 3.
Lf: az intézmény szakmai,
gazdasági és személyi
tevékenységének koordinálása. Az intézmény
zavartalan működése,
pályázati lehetőségek
figyelése, pályázatok
készítése. Kapcsolattartás
a fenntartóval és a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekkel. Továbbá a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban közreműködők, részt
vevők megismerhessék,
om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban, a munkakör
megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Czira Szabolcs
polgármester
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.,
f: Dr. Ecsedi Viktória
irodavezető,
tel.: (53) 535-0305.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nagykőrös város honlapja:
2012. ápr. 6.
Önkormányzati Hírek
aktuális száma.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
a www.nagykoros.hu
honlapon olvasható.
Pánd Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2214 Pánd,
Fő út 84.

Általános Iskola
2214 Pánd,
Fő út 17.
Lf: az intézmény törvényes működésének biztosítása, az oktató-, nevelőmunka szakmai irányítása, a pedagógiai program
megvalósulásának biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Felsőfokú pedagógusképesítés,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
az általános iskolában
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga vagy
közoktatás-vezetői
szakvizsga.
Előny: vezetői tapasztalat – legalább
egy-három év vezetői
tapasztalat,
felhasználói szintű
MS Office (irodai
alkalmazások).

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 21.
Pehi: 2012. jún. 29.,
vagy az azt követő képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a jogszabályban rögzítettek
szerint intézményi
véleményezés
a pályázati határidőt követő
21 napon belül, a döntést
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Elvárt kompetenciák:
a szakmai munka terén
igényes, precíz, pontos,
problémamegoldó képességekkel rendelkezzen.

a képviselő-testület
hozza meg.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, szükség esetén
önkormányzati szl.
biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, részletes
szakmai ön., b., szakmai,
vezetői program
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel, om.,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázati anyagát megismerhetik,
továbbá,
hogy a pályázó személyét
eldöntő tárgyalás nyílt,
vagy zárt ülés
keretében történjen (Korm.
rendelet szerint).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal: (464/2012.),
valamint a munkakör
megnevezésével: „iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani,
f: Lázók József
polgármester,
tel.: (29) 430-240.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Pánd község honlapja:
www.pand.hu.
A munkáltatóval
kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
Pánd Község Önkormányzata fenntartja magának
a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt 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 működéséről 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 egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdető szerv
1

Kamaraerdei Óvoda
2040 Budaörs,
Beregszászi u. 2.

Meghirdetett munkahely
2

Óvodapedagógus
(határozatlan időre)

Képesítési és egyéb feltételek
3

Felsőfokú szakirányú v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja: a beadást követően
intézményi döntés alapján
interjú két fordulóban.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, valamint 20 E Ft
kereset-kiegészítés.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink 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 sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázat benyújtásának
módja:
elektronikus úton:
kamaraerdeiovoda@
gmail.com,
Postai úton:
Pc: Kamaraerdei Óvoda
2040 Budaörs,
Beregszászi u. 2.,
f: óvodavezető,
tel.: (23)430-631

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

Kósa György Városi
Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
8220 Balatonalmádi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 60.,
tel.: (88) 542-590

Gitár szakos tanár
(határozatlan időre, vagy
határozott időre – egy év)

Szakirányú főiskolai v.

ÁEI: 2012. aug. 20.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., adatvédelmi
nyilatkozat.
Pc., f: Huiber Gabriella
igazgató,
tel.: (20)377-8327

Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
5630 Békés,
Petőfi u. 11–13.

Matematika–fizika
(vagy második szakként
számítástechnika, vagy
programozó matematikus)
szakos tanár

Egyetemi v.,
legalább ötéves szgy.,
büntetlen előélet,
keresztyén értékrend
az életvezetésben.
Előny: lelkipásztori ajánlás.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
a közalkalmazotti bértábla,
ill. a pótlékokat megállapító
jogszabályok szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., szakmai,
szervezési tervek az ellátandó feladatról, b..
Pc: Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium
5630 Békés,
Petőfi u. 11–13.,
f: Kovács Dániel igazgató,
tel: (20) 516-5389, vagy
a kovacsdaniel@gmail.com
e-mail címen.

Lf: a szaktárgy magas
színvonalú oktatása,
a természettudományi
tantárgyak oktatásának
szakmai munkaközösségi
szintű koordinálása.

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

Gödöllői Waldorf
Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2100 Gödöllő,
Tessedik S. u. 4/D

Matematika–informatika
szakos középiskolai tanár

Fekete István
Általános Iskola
2213 Monorierdő,
Szabadság u. 43.

Biológia,
angol,
számítástechnika,
gyógypedagógus,
technika szakos tanár
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3

Törvényben
meghatározott v.,
nyitottság és érdeklődés
a Waldorf-pedagógia
iránt,
Előny:
Waldorf-pedagógiai v.

4

ÁEI: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás:
a közalkalmazotti bérbesorolás szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.,
f: Mincsik István igazgató,
tel.: (20) 339-8549,
e-mail:
mincsikistvan@gmail.com
ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók:

Közlemény
egyetemi és főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről
1. Közlemény egyetemi szintű oklevél érvénytelenítéséről
Illés Alpár Detre (sz.: Zilah, 1975. május 23., a. n.: Kultsár Ágnes)
Törzskönyvi szám: Bt-XX-45/1994.
Az egyetemi szintű politológia végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Kara 2004. november 2-án, a 632-BT/2004 sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2011. október 05-én másodlatot
adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
2. Közlemény főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről
Gál Lajos (sz.: Miskolc, 1969. május 20., a. n.: Parragh Erzsébet)
Törzskönyvi szám: Bt/VIII-16/1992.
A főiskolai szintű angolnyelv-tanári végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Intézete 1995. június 8-án, a 39-BT/1995. sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. február 02-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Batári Orsolya (sz.: Debrecen, 1975. június 11., a. n.: Szabó Magdolna)
Törzskönyvi szám: Bt/VIII-93/1998.
A főiskolai szintű angol nyelvtanári végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Kara 2000. május 25-én, a 194-BT/2000 sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. február 02-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Szabó Zita Margit (sz.: Miskolc, 1985. április 23. a. n.: Trieber Kornélia)
Törzskönyvi szám: BT-III-1/2004.
A szociológia szakon végzett tanulmányairól szóló oklevél-melléklet, melyet a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kara 2009. július 24-én állított ki, elveszett, helyette 2012. március 8-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél-melléklet érvénytelen.
Kovács Viktor s. k.,
főtitkár
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Közlemény
OKJ-bizonyítvány visszavonásáról
Bizonyítvány adatai:
Sorozatjele és sorozatszáma: PTJ 239865
Kelte: 2007. március 19.
Szakképesítés megnevezése: Kereskedő vállalkozó
Szakképesítés OKJ száma: 32 7862 01
Név: Czirbus Sándorné
A fenti bizonyítványt a Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. állította ki. 2012. március 12-én a
bizonyítványról Czirbus Sándorné másodlatot kért, mivel az eredeti bizonyítványt elvesztette. A másodlatot 2012.
április 2-án kiállítottuk, az eredeti bizonyítvány érvénytelen.
Szótér Szabolcs s. k.,
a vizsgaszervező vezetője

Zárás után érkezett közlemények,
pályázati felhívások
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
közleményei
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást
hirdetett meg ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (ISMERET2011).
A Médiatanács 2012. április 18-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) található.
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. november 11-én háromszakaszos pályázati eljárást
hirdetett meg animációs filmek gyártásának támogatására (ANIMACIO2011).
A Médiatanács 2012. április 25-ei döntésével a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta.
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap Támogatási területének honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) található.
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által
jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján háromszakaszos pályázati eljárást hirdetett
meg dokumentumfilmek gyártásának támogatására.
A Médiatanács a 2012. április 25-i döntése értelmében a dokumentumfilmek gyártásának támogatására
meghirdetett pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe a pályázati eljárás kedvezményezettjeiről
szóló közleményét honlapján (http://tamogatas.mtva.hu/), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
(http://www.mediatanacs.hu/) honlapján továbbá 2 országos napilapban (Népszabadság és Magyar Nemzet) valamint
az Oktatási és Kulturális Közlönyben tette közzé.
Dr. Néder Sarolta s. k.
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm.
rendelet tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a
Természettudományi Tanszékre
egy főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi álláshelyre.
A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2012. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól.
A főiskolai docens főbb feladatai:
– előadások és gyakorlatok tartása elméleti matematikai és matematika tantárgy-pedagógia jellegű tantárgyakból
az alapképzésben és a műveltségterületi képzésben,
– a hallgatócsoportok tanítási gyakorlatainak nyomon követése, kapcsolattartás a gyakorlóiskolával,
– zárótanítási elnöki teendők ellátása,
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára,
– részvétel a tanszék profiljába vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, az oktatott tárgyak kutatási
háttereként is,
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a főiskolai docens számára előír.
Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:
– matematika tanár szakos egyetemi oklevéllel és PhD fokozottal,
– legalább 8 éves szakmai, ebből legalább 4 éves felsőoktatási gyakorlattal.
Előnyt jelent a további földrajz, fizika, kémia vagy technika szakos végzettség és a tantárgy-pedagógiai orientációjú
szakmai tapasztalat.
A munkakör betöltésének további feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában az oktatókra, s ezen belül is a főiskolai docensekre meghatározott feltételeknek.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
– olyan református vallású egyháztag, aki vállalja, hogy kinevezése esetén törekszik a DRHE református szellemiségének erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,
– ilyen pályázat hiányában előnyt jelent az evangélikus vallású egyháztagság, amely alapján a pályázó életével és
munkájával vállalja az intézmény céljait.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi szakmai, oktató-nevelő-kutató munkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitűzéseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek
megismerhetik.
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A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak, szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne egyházi tisztségeit,
– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertető dokumentumot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak és tudományos kutatóknak a DRHE szabályzataiban
rögzített kötelességeit ismeri, és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói megbízatása alatt pedig a DRHE református szellemiségét és értékrendjét tiszteletben fogja tartani,
– s minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételétől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.
A pályázatot négy nyomtatott példányban és egy digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím:
4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes ad [e-mail:
oktatasirh@kfrtkf.hu, tel.: (52) 516-820].
Dr. Fekete Károly s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt 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 működéséről 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: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bródy Imre Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 4.

A közokt. tv. 18. § (1)
bekezdés szerinti egyetemi iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8401 Ajka,
Városháza,
Szabadág tér 12.

1

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű

Felhívjuk tisztelt hirdetőink 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 sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Telephelyei:
Középfokú oktatás
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 4.

3

munkakörben szerzett
szgy.,
büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8400 Ajka,
Városliget 1.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3032 Apc,
Erzsébet tér 1.
Tel./fax: (37) 385-309

Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi
Otthon
3032 Apc,
Fő út 48.
Tel.: (37) 385-349
Lf: a közokt. tv. szerint az
intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Főiskolai vagy egyetemi
v.,
legalább tízéves
szakmai és legalább
ötéves vezetői
gyakorlat,
tanügyigazgatási
szakképzés,
közoktatási
vezetési szakirányú
szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

10. szám
4

közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
a képviselő-testület
bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja
a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, a pályázatban
előírt további követelmények igazolására vonatkozó
okiratok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani.
Pc: Ajka Város Önkormányzata polgármestere
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.,
f: személyesen, és telefonon, tel.: (88) 521-136
ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidőtől számított 60 nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
bírálja el a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók
személyes meghallgatását
követően.

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Arnót Község
Önkormányzata
3713 Arnót,
Petőfi Sándor u. 120.

2

Weöres Sándor
Általános Iskola
3713 Arnót,
Alkotmány u. 1.
Lf: a jogszabályban (különösen a Közoktatási
törvény 54. §-ában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény
SZMSZ-ében meghatározott iskolaigazgatói feladatok ellátása.
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Elvárt kompetenciák:
Igényes, precíz, pontos
munkavégzés a szakmai
munka terén, vezetésiszervezési készség,
együttműködési és
kommunikációs készség,
problémamegoldó
képesség.
Helyben lakás elvárás.

Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
szl. szükség esetén
biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., b.,
om., szakmai gyakorlatot és
vezetői gyakorlat meglétét
alátámasztó munkaviszony
igazolások, vpr., nyilatkozat
arra vonatkozóan,
hogy a pályázat anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, ill. a pályázati
anyagát az eljárásban
részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a munkakör megnevezésével: „Általános Iskola
Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Apc Községi
Önkormányzat
3032 Apc,
Erzsébet tér 1.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu
www.apc.hu
ÁEI: 2017. aug. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. júl. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag törvényben előírt
véleményezési határidejét
követően a pályázatokat az
Önkormányzat Pénzügyi
Bizottsága is véleményezi.
Ezután a képviselő-testület a
következő ülésen a pályázók
személyes meghallgatását
követően bírálja el a pályázatokat és hozza meg a döntését. A pályázat kiírója fenn-

Főiskola, pedagógusszakvizsga,
szakmai tapasztalat –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny:
vezetői tapasztalat –
legalább öt év feletti
vezetői tapasztalat,
10 év feletti vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű vezetési, szervezési, együttműködési
kommunikációs képesség, precíz munkavégzés.
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Böhönye, Nagyszakácsi,
Nemeskisfalud,
Somogyfajsz, Szenyér,
Tapsony Községek
Önkormányzatainak
Közoktatási Feladatokat
Ellátó Intézményi Társulása
8719 Böhönye,
Fő u. 2.

2

Festetics Pál Általános
és Alapfokú Művészeti
Iskola és Óvoda
Önkormányzatok
8719 Böhönye,
Fő u. 2.
Lf: oktatási intézmény
szakmai irányítása,
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Felsőfokú képesítés,
pedagógus-szakvizsga,
intézményvezetői szakképzettség,
pedagógus-munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat – legalább öt év
feletti szakmai
tapasztalat,

tartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatellátások
jogszabályban rögzítetteknek
megfelelő biztosítása, a
szakmai munka folyamatos
fejlesztése az intézmény
illetékességi területén.
A munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény
keretén belül.
Az intézmény hatékony
gazdálkodásának biztosítása. A feladatellátásban részt
vevő önkormányzat folyamatos informálása az intézményt érintő lényeges
kérdésekről.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(1023/0/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Arnót Község
Önkormányzata
3713 Arnót,
Petőfi Sándor u. 120.
f: Bodnár Katalin,
tel.: (46) 500-740.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.arnot.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a
www.arnot.hu honlapon
szerezhet.
ÁEI: 2017. júl. 31.
A vezetői megbízás határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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kötelező óraszámok leadása, vezetői feladatok
ellátása, azok adminisztrálása. Irányítása alá beosztott közalkalmazottak
és alkalmazottak tevékenységének figyelemmel
kísérése. A Kjt. szerinti
előírt vezetői kötelezettségek ellátása.

felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások),
ECDL szintű informatikai képesítés,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
Közokt. tv. 18. szakaszában meghatározott feltételek,
„B” kategóriás jogosítvány.

Pbhi: 2012. jún. 22. 10 óra.
Pehi: 2012. júl. 26.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Böhönye,
Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Somogyfajsz, Szenyér,
Tapsony Községek Önkormányzatainak Közoktatási
Feladatokat Ellátó Intézményi Társulása Tanácsának
polgármesterei soron következő tanácsülésen tekintik át a beérkezett pályázatokat és azok mellékleteire
vonatkozó fentiekben előírt
feltételek teljesítését. Az
állás elbírálásához a Tanács
tagjainak minősített többséggel való határozata szükséges.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hitelesített om,
vagy eredetiben történő
bemutatása, szgy. igazolása,
vpr., b., pályázati
elbírálással összefüggő
személyes nyilatkozat
a személyi adatok
megismerhetőségéről a
bírálatban részt vevők
számára, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen kerüljön elbírálásra, tárgyalásra.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton
„Pályázat iskolaigazgatói
megbízásra” megjelöléssel,
vagy személyesen:
Dr. Szijártó Henrik polgármester, Somogy megye
8719 Böhönye,
Fő u. 26.
Pc: Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek
Körjegyzősége
8719 Böhönye,
Fő u. 26.,
f: Dr. Szijártó Henrik
polgármester.
tel.: (85) 522-023,
(30) 640-6377.
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Bácskai ÁMK Általános
Iskolájának Móra Ferenc
Tagintézménye
6453 Bácsbokod,
Hősök tere 3.

2

Bácskai ÁMK Általános
Iskolájának Móra Ferenc
Tagintézménye
6453 Bácsbokod,
Hősök tere 3.
Lf: a munkáltató megbízása alapján ellátja a tagintézmény-vezetői feladatait.

Bácskai ÁMK
Általános Iskolájának
Tataházi Tagintézménye
6451 Tataháza,
Rákóczi F. u. 33.
Lf: a munkáltató megbízása alapján ellátja a tagintézmény-vezetői feladatait

Csongrádi Oktatási
Központ
6640 Csongrád,
Szent György u. 1.
Tel: (63) 571-550

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola,
a Csongrádi Oktatási
Központ, Gimnázium,
Szakképző Iskola
és Kollégium
Tagintézménye

3

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v., és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a nevelési, oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny: intézményvezetői
szakképzettség, vezetői
tapasztalat, felhasználói
szintű számítástechnikai
ismeretek.

Pedagógus v.,
egyetemi v.,
közoktatási törvény előírásainak megfelelően.
Előny: intézményvezetői
gyakorlat.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 29.
A munkahellyel kapcsolatban további információ a
www.festisk.hu honlapon
szerezhető be.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról az igazgatói
tanács a jogszabályokban
és a Bácskai ÁMK
SzMSz-ében előírt véleményezési határidő lejártát
követő ülésén dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szgy.
meglétére való igazolás,
vpr., om., b., nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához, nyilatkozat,
hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen a Bácskai
ÁMK Titkárságára kell
benyújtani.
6447 Felsőszentiván,
Szent István u. 19.
Pc: Bácskai ÁMK Igazgatói
Tanácsa
6447 Felsőszentiván,
Szent István u. 19.,
f: Schmidt Antal főigazgató,
tel.: (79) 353-761
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2012. jún. 20.
Pehi: 2012. júl. 24.
A pályázathoz csatolni kell:
b., ön.

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

6640 Csongrád,
Kossuth tér 1.

Sághy Mihály Szakképző
Iskola, Középiskola
és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ,
Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
Tagintézménye
6640 Csongrád,
Gyöngyvirág u. 16.

Csór Községi
Önkormányzat
8041 Csór,
Fő tér 10.

Mátyás Király Általános
Iskola és Községi
Könyvtár
8041 Csór,
Fő tér 1.
Lf: a Mátyás Király Általános Iskola és Községi
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása. Többek között a nevelő- és
oktatómunka irányítása
és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján az oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.

Főiskola, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú
iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet,
az oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazhatóság.
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Pc: Csongrádi Oktatási
Központ
Kiss Attila igazgató
6640 Csongrád,
Szent György u. 1.
ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. aug. 27.
A pályázathoz
csatolni kell: b., ön.
Pc: Csongrádi Oktatási
Központ
Kiss Attila igazgató
6640 Csongrád,
Szent György u. 1.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Csór
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
dönt, a benyújtási
határidőt követő,
első zárt ülése
keretében.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát
igazoló om., vpr.,
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő
hozzájárulás.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító szám:
(323/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani.
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Kál Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3350 Kál,
Szent István tér 2.

2

Káli Általános
Művelődési Központ
3350 Kál,
Rózsa út 8.
Lf: az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső
szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint az
intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok
vezetői irányítása. Ellátja
a Közokt. törvényben
meghatározott más lényeges feladatokat. Munkáltatói jogok gyakorlása.

3

Főiskola, pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú
iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
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Pc: Csór Községi Önkormányzat
8041 Csór,
Fő tér 10.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Fejér Megyei Hírlap
2012. máj. 29.
Csór Község hirdetőtábláin
2012. máj. 29.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017. júl.
31-ig, határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 11.
Pehi: 2012. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
vélemény- nyilvánítási
eljárást követően a pályázók
meghallgatása után a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének ülésén
történik.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési
elképzelést, b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, eredeti oklevél,
vagy közjegyző által hitelesített másolata, valamint az
előírt szgy. igazolása, munkáltatói, közalkalmazotti
igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(1064/1/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Koroncó Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9113 Koroncó,
Rákóczi u. 48.

2

II. Rákóczi Ferenc
Általános iskola
9113 Koroncó,
Rákóczi u. 41.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

3

Felsőfokú képesítés,
felsőfokú főiskolai vagy
egyetemi v. a közokt. tv.
17. § (1) bekezdése
szerint,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyak.,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
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benyújtani.
Pc: 3350 Kál,
Szent István tér 2.,
f: Morvai János
polgármester,
tel.: (36) 487-001.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.kal.hu
ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetői megbízás 2017
aug. 14-ig határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 15 nap.
Pehi: 2012. aug. 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi véleményezés után a
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság javaslatára
a végleges döntést a képviselő-testület hozza meg.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, om., legalább ötéves
szgy-t igazoló dokumentumok, b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó vállalja, hogy megbízása
esetén eleget tesz
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Szikszó Város
Önkormányzata
3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.

2

Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképző,
Általános Iskola,
Könyvtár, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
és Alapfokú Művészeti
Iskola
3800 Szikszó,
Miskolci u. 9.
Lf: a Szepsi Csombor
Márton Gimnázium,
Szakképző, Általános
Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói
feladatainak ellátása.

3

Egyetem, felsőfokú szakirányú iskolai v., szakképzettség, pedagógusszakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.
Előny: szikszói lakóhely.
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a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati)
példányban, postai úton a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal,
valamint a pályázat megnevezésével: „igazgatói pályázat” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Koroncó Község Önkormányzata
9113 Koroncó
Rákóczi u. 48.,
f: Dr. Cseresznyák
Klára jegyző,
tel.: (96) 499-117.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.kozigallas.hu
www.koronco.hu
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pehi: 2012. júl. 20.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
vpr., b., hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a
pályázattal összefüggésben,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen
történő tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(Sz/1252-1/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szikszó Város
Önkormányzata
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Mályi Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.

2

Mályi Móra Ferenc
ÁMK Általános Iskola
és Közösségi Ház
és Könyvtár Általános
Iskolai Egység Közösségi
Ház és Könyvtári Egység
3434 Mályi,
Móra Ferenc. u. 11.
Lf: az önállóan működő
többcélú önkormányzati
közoktatási intézmény
vezetése, az intézményre
vonatkozó szakmai, felelős irányítás, az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

3

Főiskola, főiskolai vagy
egyetemi szintű pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
legalább öt év vezetői
gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.
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3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.,
f: tel.: (46) 596-450.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szikszó Város honlapja,
Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtáblája.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www.szikszo.hu.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2015.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követően az önkormányzat
képviselő-testülete dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban megjelölt
azonosító számmal:
(540/2012.) valamint „Pályázat intézményvezetői
álláshelyre” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Mályi Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.,
f: Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző, tel.: (46) 529-050.
A pályázati kiírás további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap
www.malyi.hu.
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Onga Nagyközség
Önkormányzata
3562 Onga,
Rózsa u. 18.

2

Görgey Artúr Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
3562 Onga,
Görgey A. u. 2.
Lf: a közoktatási intézmény működtetésével,
képviseletével felmerülő
feladatok ellátása, szakmai munka irányítása, az
intézmény törvényes működésének biztosítása,
munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pécel Integrált
Oktatási Központ
2119 Pécel,
Kossuth tér 7.

PIOK Szemere Pál
Általános Iskola
2119 Pécel,
Kossuth tér 7.

3

Főiskola, szakirányú
felsőfokú v., intézményvezetői szakképzettség,
legalább tíz év szgy. –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.
Előny: pedagógusszakvizsga.

Főiskola, pedagógusszakvizsga,
pedagógusként szerzett
öt év feletti szakmai
tapasztalat.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályokban előírt véleményezési határidőt követő képviselő-testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, hiteles om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(3062/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Iskolaigazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Onga Nagyközség
Önkormányzata
3562 Onga,
Rózsa u. 18.,
f: Farkas Lászlóné,
tel.: (46) 543-003.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Onga Nagyközség honlapja
www.onga.hu
2012. ápr. 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.onga.hu honlapon
szerezhet.
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
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Sajóbábony Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.

2

3
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PIOK Petőfi Sándor
Általános Iskola
2119 Pécel,
Petőfi u. 15.

Előny: a vezetői/vezető
helyettesi szakmai tapasztalat.

Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Részletek az NKI internetes
oldalán.

PIOK Ráday Pál
Gimnázium
2119 Pécel,
Kossuth tér 7.

Egyetem, pedagógusszakvizsga,
pedagógusként szerzett
öt év feletti szakmai
tapasztalat.
Előny: a vezetői/vezető
helyettesi szakmai tapasztalat.

Deák Ferenc
Általános Iskola
3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.

A közokt. tv. 17. §
(1) bekezdése és 1. §-a
szerinti v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
továbbá másodszor és
további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
a felsőfokú iskolai v. és
szakképzettségnek megfelelő legalább öt év
pedagógus-munkakörben
eltöltött szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
az intézményben fennálló határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás
feltételeinek teljesülése,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan becsatolása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Részletek az NKI internetes
oldalán.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: a Korm. rendelet 5. §
(9) és (13) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározottak szerint.
A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak
tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező programot, om., b., nyilatkozatot
arról, hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület

Lf: a Közokt. tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján az intézményvezetői, továbbá az alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, különös tekintettel a közokt. törvényben,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.
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Sárbogárd Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
7000 Sárbogárd,
Hősök tere 2.

2

Központi Általános
Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd,
József Attila u. 14.
Lf: vezeti és irányítja az
intézményt, e feladatán
belül az alapító okiratnak
megfelelően az intézményegységeit:
Mészöly Géza Általános
Iskola, Szent István Általános Iskola, Zengő Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat,
a pedagógiai-művelődési
program alapján gondoskodik a különböző intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük
összehangolásáról, felel
az intézmény szakszerű,
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Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz, ill. bevándorlási
vagy letelepedési
engedély,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása a
2007. évi CLII. törvény
alapján,
a Közokt. tv. 18. §
(1)–(7) bekezdései szerint:
az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, ill. a
fenti jogszabály (7) bekezdésére tekintettel a
személyes gondoskodást

a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: az adatbázisban
szereplő azonosító számmal, valamint a munkakör
megnevezésével: „iskolaigazgató” ellátva, postai
úton, vagy személyesen:
Sajóbábony Város Önkormányzat jegyzőjének átadva
lehet benyújtani.
Pc: Sajóbábony Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.,
f: Nagy Imre polgármester
vagy Likai-Tóth Adél
jegyző,
tel.: (46) 549-030.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.sajobabony.hu
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
három hónap próbaidő kikötésével.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el a véleményezési határidő lejártát
követő képviselő-testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
vp. a pótlékalap 230 %-a.
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Zalaapáti, Bókaháza,
Esztergályhorváti, Gétye,
Dióskál, Egeraracsa
és Zalaszentmárton
Községek Önkormányzata
Képviselő-testületei
8741 Zalaapáti,
Szent István tér 9.
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hatékony és törvényes
működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért,
szervezéséért, biztosítja
az intézmény működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket. Munkáltatói jogokat gyakorol
és dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
Szakmai feladatainak
részletes felsorolását a
Közokt. tv. 54–55. §-ai
tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvény 10. §-a tartalmazza.

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
5. számú melléklete
szerinti intézményvezetői munkakör betöltéséhez meghatározott felsőfokú képesítések valamelyike,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy. [kivétel fenti
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltak],
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Előny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vezetői gyak.
Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., az illetmény megállapításához szükséges korábbi
jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatának
az elbírálását nyílt vagy zárt
ülésen kéri-e, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
Pc: Sárbogárd Város
Önkormányzata
7000 Sárbogárd,
Hősök tere 2.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 22.

Gábor Áron Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8741 Zalaapáti,
Deák F. u. 2.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pehi: a benyújtási határidőt
követő 60 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön.,
vpr., a szakmai
helyzetelemzésre
vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket.
Pc: Zalaapáti, Bókaháza,
Esztergályhorváti, Gétye,
Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek
Önkormányzata Képviselőtestületei
8741 Zalaapáti,
Szent István tér 9.
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Zalakaros Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

2

Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Könyvtár
és Bölcsőde
8749 Zalakaros,
Liget u. 28.
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A közokt. tv. 18. §-ában
meghatározott pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga és legalább öt
év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott időre
szól.
Pbhi: 2012. jún. 5.
Pehi: 2012. júl. 20.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók., magasabb vp.
A pályázathoz mellékelni
kell: fényképpel ellátott
szakmai ön., a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket is
tartalmazó vpr., om., b.,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a zárt illetőleg nyílt képviselő-testületi ülésen történő
tárgyalásra vonatkozóan,
hogy beleegyezik abba,
hogy pályázatának tartalma
közölhető harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban
két példányban kell benyújtani.
Pc., f: Novák Ferenc,
Zalakaros Város
polgármestere
8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.,
tel.: (93) 340-103.
A pályázat további közzétételének helye:
NKI internetes honlap,
Zalakaros Város Honlapja,
Karosi Krónika
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Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napközi Otthonos Óvoda
3713 Arnót,
Dózsa György u. 1.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, vagy pedagógus-szakvizsgával
egyenértékű v.,
szakmai tapasztalat –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
alapszintű MS Office
(irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: intézményvezetésben szerzett vezetői
tapasztalat – legalább öt
év feletti vezetői
tapasztalat,
alapszintű MS Windows
NT/2000/XP.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű vezetési, szervezési, együttműködési,
kommunikációs képesség, precíz munkavégzés.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű öt évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. júl. 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag törvényben előírt
véleményezési határidejét
követően a pályázatokat az
önkormányzat Pénzügyi
Bizottsága is véleményezi.
Ezután a képviselő-testület
a következő ülésén a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el a
pályázatokat és hozza meg
a döntését. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a munkáltatói jogkör gyakorlása az
intézmény keretén belül.
Az intézmény hatékony
gazdálkodásának biztosítása. A feladatellátásban részt
vevő önkormányzat folyamatos informálása az intézményt érintő lényeges
kérdésekről. Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., részletes szakmai ön.,
om., b., nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:

Arnót Község
Önkormányzata
3713 Arnót,
Petőfi Sándor u. 120.

Lf: az intézmény alapító
okiratában foglalt feladatellátások jogszabályban
rögzítetteknek megfelelő
biztosítása, a szakmai
munka folyamatos fejlesztése az intézmény
illetékességi területén.
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Bocskaikert Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4241 Bocskaikert,
Poroszlay út 20.

2

Napsugár Óvoda
4241 Bocskaikert,
Debreceni út 85.

3

Óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi
felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti (óvónő)
munkakörben
kinevezhető,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése a
2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerint.
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(1024/0/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Arnót Község
Önkormányzata
3713 Arnót,
Petőfi Sándor u. 120.,
f: Bodnár Katalin,
tel.: (46) 500-740.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www.arnot.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.arnot.hu honlapon
szerezhet.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 30.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követően, háromtagú bizottság javaslata alapján az
önkormányzat képviselőtestülete dönt. A pályázat
kiírója fenntartja jogát a
pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a
felsőfokú szakképzettséget
igazoló hiteles om., a legalább ötéves szgy-ot igazoló
munkáltatói igazolást, vpr.,
b., nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát
megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy a Bocskaikert Község Képviselőtestülete a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános,
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Dr. Berze Nagy János
Óvoda és Általános Iskola
7742 Bogád,
Béke tér 4.

2

Dr. Berze Nagy János
Óvoda és Általános Iskola
Romonya Egységes
Óvoda és Bölcsőde
7743 Romonya,
Béke u. 40.
Lf: a munkáltató megbízása alapján ellátja a tagintézmény-vezetői feladatokat.

3

Felsőfokú óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.,
büntetlen előélet.
Előny: német nemzetiségi óvodapedagógusi v.
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vagy zárt ülés keretében
tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton „Óvodavezető 1327/2012.”
jeligével ellátva,
vagy személyesen:
Szőllős Sándor polgármesternek kell benyújtani.
Pc: Bocskaikert Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4241 Bocskaikert,
Poroszlay út 20.,
f: Szaniszló Tamás
jegyző,
tel.: (52) 583-452.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 30.
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, öt évig
tartó közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
az igazgatótanács
a jogszabályban és az intézmény
SzMSz-ében előírt
véleményezési eljárások
határidejének lejártát
követő ülésen dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., vpr.,
nyilatkozat a pályázat
nyílt ülésen való tárgyalásához, nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
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Bácskai Általános
Művelődési Központ
6447 Felsőszentiván,
Szt. István u. 19.

2

Bácskai ÁMK
Óvodájának Felsőszentiváni Tagintézménye
6447 Felsőszentiván,
Martinovics L. u. 2.
Lf: a munkáltató megbízása alapján ellátja a tagintézmény-vezetői
feladatait.
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Az intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v.
és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
a nevelési, oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny: intézményvezetői
szakképzettség,
vezetői tapasztalat,
német nemzetiségi óvodapedagógus v.

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
két példányban,
vagy személyesen
lehet benyújtani.
Pc., f: Füke László
a Dr. Berze Nagy János
Óvoda és Általános Iskola
főigazgatója
7742 Bogád,
Béke tér 4.,
tel.: (72) 473-451.
A pályázat további
megjelenésének helye:
www.kozigallas.hu
www.romonya.hu
www.berzenbogad.sulinet.hu
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-ig, határozott időre
szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokról az igazgatótanács a jogszabályokban
és a Bácskai ÁMK
SzMSz-ében előírt
véleményezési határidő
lejártát követő
ülésén dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szgy. meglétére való igazolás, vpr.,
om., b.,
nyilatkozat a pályázat
nyílt ülésen való
tárgyalásához, nyilatkozat,
hogy a pályázati
anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen: a Bácskai
ÁMK titkárságán lehet
benyújtani.
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Bácskai ÁMK
Óvodájának Bácsbokodi
Tagintézménye
6453 Bácsbokod,
Petőfi S. u. 47.
Lf: a munkáltató
megbízása alapján ellátja
a tagintézmény-vezetői
feladatait.

Bácskai ÁMK
Óvodájának Bácsborsódi
Tagintézménye
6454 Bácsborsód,
Dózsa Gy. u. 26.
Lf: a munkáltató megbízása
alapján ellátja a tagintézmény-vezetői feladatait.
Bácskai ÁMK
Óvodájának Tataházi
Tagintézménye
6451 Tataháza,
Kossuth L. u. 64.
Lf: a munkáltató megbízása alapján ellátja a tagintézmény-vezetői
feladatait.

3

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., német nemzetiségi
óvodapedagógusi v.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Másodszor és
további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a nevelési, oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny: intézményvezetői
szakképzettség, vezetői
tapasztalat, felhasználói
szintű számítástechnikai
ismeretek.
Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen előélet,
cselekvőképesség. Másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, a
nevelési, oktatási intézményben pedagógus-
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Pc: Bácskai ÁMK
igazgatói tanácsa
6447 Felsőszentiván,
Szent István u. 19.
F: Schmidt Antal
főigazgató,
tel.: (79) 353-761
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Gönyű Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
9071 Gönyű,
Kossuth L. u. 67.

2

Kék-Duna Óvoda
9071 Gönyű,
Bem József u. 6–8.

3

munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Előny: közoktatás vezetői szakvizsga.
A közokt. tv., a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet, a Kjt., a Korm.
rendelet, valamint a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvényben foglaltak.
Felsőfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
megléte,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.
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ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő
30 napon belül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez nyílt ülésen
való előkészítéséhez
és elbírálásához hozzájárul,
vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
együtt.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott levélpostai
küldeményként,
lezárt borítékban „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani
úgy, hogy a pályázat
részét képező dokumentumok egymással
egybefűzve legyenek.
Pc: Major Gábor
polgármester
Gönyű Község Polgármesteri Hivatal
9071 Gönyű,
Kossuth L. u. 67.
F: Major Gábor
polgármester,
tel.: (96) 544-090
(20) 932-2538.

10. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

Gyomandrőd–
Csárdaszállás–Hunya
Intézményi Társulás
5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
Tel: (66) 386-122
Fax: (66) 283-288

Gyomaendrőd–
Csárdaszállás–Hunya
Kistérségi Óvoda
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth út 7.

A közokt. tv. 18. §-ában
előírtak
szerint,
öt év szgy.

Kál Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3350 Kál,
Szent István tér 2.

„Százszorszép” Napközi
Otthonos Óvoda
3350 Kál,
Dózsa György út 2.

Főiskola, óvodapedagógus szakképesítés,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év
óvodapedagógusmunkakörben szerzett
szgy.,
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre
szóló alkalmazás, másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett

Lf: a Közokt. tv. szerint
az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Kisalföld napilap,
Gönyű község honlapja
www.gonyu.hu
Gönyű Község polgármesteri hivatalának
hirdetőtáblája.
ÁEI: 2012. szept.1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: jogszabály szerint.
Pehi: jogszabály szerint, de
legkésőbb 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás:
jogszabály szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban és
CD-n zárt borítékban, postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(I.48/2012.) és a munkakör
megnevezésével: „Óvodavezetői állás” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala
Várfi András
polgármester
5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 11.
Pehi: 2012. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az előzetes
véleménynyilvánítási eljárást követően
a pályázók meghallgatása
után a fenntartó
önkormányzat képviselőtestületének ülésén történik.

1520

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

intézményvezetői
szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

Simonfa, Bőszénfa,
Zselickislak, Zselicszentpál
Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei
7474 Simonfa,
Ady E. u. 1.

Zselici Vadvirág Óvoda
7474 Simonfa,
Ady E. u. 4.

Felsőfokú óvodapedagógusi
szakképzettség,
legalább öt év szgy.,
pedagógus-szakvizsga.

Szalaszend Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3863 Szalaszend,
Jókai u. 37.

Napközi Otthonos Óvoda
3863 Szalaszend,
Óvoda u. 35.

Főiskolai v.,
ötéves szgy.
Előny: vezetői gyakorlat,
ill. pedagógusszakvizsga.
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Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., szakmai
helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési
elképzelést, b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, végzettséget igazoló eredeti
okirat, vagy közjegyző által
hitelesített om., valamint az
előírt szakmai gyakorlat
igazolása, munkáltatói, közalkalmazotti igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számmal: (1065/1/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „óvodavezető” ellátva kell benyújtani.
Pc: Kál Nagyközségi
Önkormányzat Képviselőtestülete
3350 Kál, Szent István tér 2.,
f: Morvai János polgármester,
tel.: (36) 487-001.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
www.kal.hu
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő együttes ülés időpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
Pc: Dr. Horváth László
körjegyző
Körjegyzőség Simonfa
7474 Simonfa,
Ady E. u. 1.
ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való
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Szentkirály Község
Önkormányzata
6031 Szentkirály,
Kossuth Lajos u. 13.

2

Napközi Otthonos Óvoda
6031 Szentkirály,
Sallai u. 2.
Lf: óvodapedagógusként
az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a
munkájával kapcsolatos
ügyviteli teendők ellátása.
A rábízott gyermekek
testi, lelki és szellemi
fejlődésének elősegítése.
Vezetőként az intézmény
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása és
ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása.

3

Főiskola, óvodapedagógus-szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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megjelenéstől számított
30 napon belül
Pehi: a benyújtás határidejétől számított 15 napon
belül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai ön., vpr.
Pc: Szalaszend Községi
Önkormányzat jegyzője
3863 Szalaszend,
Jókai u. 37.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 25.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Szentkirály
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt a
pályázatról.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (elérhetőség
feltüntetésével), vpr., a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelése, om., b., szgy. igazolása,
nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát
az eljárásban részt vevők
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy hozzájárul-e
pályázatának a képviselőtestület nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell
benyújtani.
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Sződliget Község
Képviselő-testülete
2133 Sződliget,
Szt. István u. 34–36.

2

Napközi Otthonos Óvoda

3

A pályázatra irányadó
jogszabályok: a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet, közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, valamint a nevelési oktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben foglaltak.
Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
felsőfokú óvodapedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
megléte,
legalább ötéves óvodapedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Előny: közoktatásvezetői szakvizsga,
vezetői tapasztalat.
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Pc.: Szentkirály Község
Önkormányzata
6031 Szentkirály,
Kossuth Lajos u. 13.,
f: Dr. Lipka Klaudia,
tel.: (76) 597-013
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő 30
napon belül
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.,
amelynek az ötéves szgy.
igazolása érdekében tartalmaznia kell a szakmai referenciákat, az azok ellenőrzése céljából megkereshető
és a pályázó felett korábban, ill. jelenleg munkáltatói jogkört gyakorló személy nevének, tisztségének
és elérhetőségeinek (postai
cím, telefonszám, e-mail
cím) feltüntetésével együtt,
om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyílt ülésen való
előkészítéséhez és elbírálásához hozzájárul, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel együtt.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott levélpostai
küldeményként, lezárt borítékban, egy eredeti példányban „Óvodavezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani úgy,
hogy a pályázat részét képező dokumentumok – az
esetleges kísérőlevéllel
együtt – egymással egybefűzve legyenek. Postai fel-
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Szikszó Város
Önkormányzata
3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.

2

Szikszói Városi Óvoda
3800 Szikszó,
Rákóczi u. 60.
Lf: a Szikszói Városi
Óvoda vezetői
feladatainak ellátása.

3

Főiskola, óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga,
óvodapedagógusmunkakörben – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.
Előny: szikszói lakóhely.
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adás esetén a pályázatot
elsőbbségi küldeményként
kell feladni.
Pc: Juhász Béla
polgármester
Sződliget Község Polgármesteri Hivatala
2133 Sződliget,
Szent István u. 34–36.,
f: Juhász Béla
polgármester,
tel.: (27) 590-236
ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 14-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 11.
Pehi: 2012. júl. 20.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
vpr., b., hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
a pályázattal összefüggésben, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat zárt vagy nyílt
ülésen történő tárgyalását
kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(Sz/1251-1/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „óvodavezető” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szikszó Város
Önkormányzata
3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.,
f: Füzesséri József
polgármester,
tel.: (46) 596-450.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szikszó Város honlapja,
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Szikszó Város
Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtáblája.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a
www.szikszo.hu honlapon
szerezhet.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Egyetem, pszichológus
v., pedagógus szakvizsga, közoktatási
vezetői v.,
pszichológusmunkakörben – legalább
három év feletti szgy.,
pedagógiai szakszolgáltatónál – legalább öt év
vezetői tapasztalat,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: a pedagógiai
szakszolgálat más területén szerzett szakirányú
egyetemi v.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 29.
Pehi: 2012. jún. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat eredményéről
a pályázók az elbírálástól
számított nyolc napon belül
írásban kapnak értesítést.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., részletes szakmai
ön., vpr., nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, papír alapon,
egy eredeti példányban
„Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató

Kazincbarcika
és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
3700 Kazincbarcika,
Fő tér 4.

Egységes Kistérségi
Pedagógiai
Szakszolgáltató Központ
– Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye
3700 Kazincbarcika,
Építők útja 15.
Lf: az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ körébe
tartozó tevékenységi körök ellátását végző
gyógypedagógusok, pszichológusok, iskolapszichológusok, logopédusok,
gyógytestnevelők munkáját összehangolja, koordinálja, ellenőrzi, értékeli.
Megszervezi és biztosítja
a vizsgálatok és terápiák
megfelelő szakmai színvonalon történő
elvégzését.
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Táncsics Mihály
Közoktatási Intézmény
és Tehetségközpont –
Orosháza
5900 Orosháza,
Táncsics u. 2–4.

2

Általános főigazgató.
Igazgatóhelyettes,
székhelyintézmény.
A munkavégzés helye:
5900 Orosháza,
Táncsics u. 2–4.
Lf: a Közokt. tv. és annak
végrehajtási rendelete
alapján meghatározott
feladatok.

3

Egyetem, jogszabályban
előírt képesítés,
gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: általános főigazgató-helyettes:
rendelkezik többcélú,
közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó irányítási, szervezeti ismeretekkel,
tapasztalatokkal,
szak- és felnőttképzésben
szerzett tapasztalatok,
minőségirányítási rendszerben való jártasság.
Igazgató: rendelkezik
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó irányítási, szervezeti ismeretekkel,
tapasztalatokkal,
érettségi vizsgák szervezésében való jártasság,
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Központ intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanács
elnöke
3700 Kazincbarcika,
Fő tér 4.,
f: Szitka Péter, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnöke,
tel.: (48) 514-700.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap,
a fenntartó honlapja:
www.kazincbarcikatarsulas.hu.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 21.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek
elbírálásra. A vezetői megbízásokról az igazgatótanács dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai életrajz, vpr,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatinak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
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Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata
1026 Budapest II.,
Júlia u. 9.
Tel.: 212-9151

2

Magyarországi Német
Pedagógiai Intézet
7624 Pécs,
Mikes Kelemen u. 13.,
igazgató

3

német szakos egyetemi
szintű v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év vezetői
tapasztalat.
Előny: a magyarországi
német nemzetiséghez
való tartozás és német
nemzetiségi intézményben szerzett megfelelő
gyakorlat,
közoktatás-vezető, vagy
azzal egyenértékű szakvizsga.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal, valamint a beosztás
megnevezésével:
– 1-2012: általános főigazgató-helyettes, vagy
– 2-2012: igazgató Székhelyintézmény
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza
5900 Orosháza,
Táncsics u. 2–4.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. ápr. 20.
www.oroshaza.hu
www.oroscafe.hu
www.tancsicsoh.hu.
ÁEI: 2012. aug. 17.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás:
megállapodás alapján és
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles
másolatai, vpr. a szakmai
helyzetelemzésen alapuló
fejlesztési elképzelésekkel,
valamint nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
ahhoz, hogy pályázati
anyagát az eljárásban részt
vevők megismerhetik.
Pc: Magyarországi
Németek Országos
Önkormányzatának elnöke,
1537 Budapest,
Pf. 348.,
f: Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata
elnöke
1026 Budapest,
Júlia u. 9.,
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tel.: 212-9151, 212-9152.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.ldu.hu

Helyesbítés
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 9. lapszámának 1346–1347. oldalán megjelent, Nagyrozvágy és Kisrozvágy községek körjegyzőségei által az Általános Művelődési Központ (Nagyrozvágy) intézményvezetői (magasabb vezetői)
álláshelyére kiírt pályázati felhívásban közölt egyes határidők az alábbiak szerint módosulnak:
– a pályázat benyújtásának határideje (Pbhi): 2012. 06. 12.
– a pályázat elbírálásának határideje (Pehi): 2012. 07. 15.
– az álláshely elfoglalásának időpontja (ÁEI): 2012. 07. 16.
Dékány Zsolt s. k.,
körjegyző
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 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 a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 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 KÖZ LÖNY 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: 1400 Ft 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
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 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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