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JOGSZABÁLYOK
A Kormány 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl
A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
(1) A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal
számára esélyt teremtsen a felsõoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselõ képességétõl, valamint, hogy a Kormány hosszú távon
biztosítsa az általánosan hozzáférhetõ, tömeges és minõségi felsõoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar
gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is
biztonságos és költséghatékony megvalósítása érdekében,
valamint a diákhitel rendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt, a Kormány a hallgatói
hitelrendszert a megfelelõ állami intézmények és állami
tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel
szervezetek közötti szoros együttmûködés elõsegítésével
kívánja létrehozni és mûködtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.
(2) Ez a rendelet meghatározza a hallgatói hitel igénybevételének, a hallgatói hitelszerzõdésnek feltételeit, a hitel folyósításának, törlesztésének szabályait.
(3) A 7. § szerinti hitelszerzõdésre vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §
E rendelet alkalmazásában
1. állami ösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek
a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Fot.) 46. § (3) bekezdése szerint a képzési költségeit az állam viseli;
2. állami részösztöndíjas hallgató: azon hallgató, akinek a Fot. 46. § (3) bekezdése szerint a képzési költségeit
az állam részben viseli;
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3. államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató: azon a Fot. 111. § (4) bekezdése szerinti
hallgató, aki tanulmányait a Fot. hatályba lépése elõtt államilag támogatott képzési formában kezdte meg és folytatja;
4. álláskeresõ: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti személy;
5. árva: az a hallgató, akinek mindkét szülõje, illetve
vele egy háztartásban élt hajadon, nõtlen, elvált, vagy házastársától külön élt szülõje elhunyt és nem fogadták örökbe;
6. Diákhitel szervezet: kizárólag a hallgatói hitelrendszer mûködtetésével és a 11. pontban meghatározott hallgatói hitelekkel foglalkozó állami tulajdonú gazdasági társaság;
7. elõtörlesztés: a teljesítési határidõ elõtt az elõtörlesztési cél megjelölésével történõ, átutalás útján teljesített
olyan befizetés, amelynek célja a fennálló tõketartozás
csökkentése;
8. Európai Gazdasági Térségben mûködõ felsõoktatási
intézmény (a továbbiakban: EGT felsõoktatási intézmény): a 9. pontban foglaltak kivételével az a felsõoktatási
intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás
joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
9. felsõoktatási intézmény: a Fot. 1. mellékletében felsorolt intézmény és a felsõfokú szakképzést folytató szakközépiskola;
10. félárva: az a hallgató, akinek egy szülõje elhunyt és
nem fogadták örökbe;
11. hallgatói hitel: a Diákhitel szervezet és a hitelfelvevõ közötti hitel-, vagy kölcsönszerzõdés alapján az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely – céljait tekintve – több részbõl áll:
a) szabad felhasználású: a hallgatói hitel azon része,
amelyet Fot. 46. § (1) bekezdése szerint tanulmányokat
folytató hallgatók, illetõleg a Fot. 111. § (4) bekezdése
szerinti államilag támogatott és költségtérítéses képzésben
tanulmányokat folytató hallgatók a hallgatói léttel kapcsolatos költségeik finanszírozásához vehetnek igénybe,
b) kötött felhasználású: a hallgatói hitel azon része,
amelyet a Fot. 46. § (1) bekezdése szerinti magyar állami
részösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat
folytató hallgatók képzésük finanszírozása érdekében vehetnek igénybe;
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12. hitelfelvevõ: az a 3. § (1) bekezdésében, illetve
a 21. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vesz fel vagy korábban hallgatói hitelt vett fel,
és tartozását törleszti;
13. hitel futamideje: a hallgatói hitel elsõ folyósításának napjától számított, a hitel és kamata visszafizetéséig
tartó idõtartam;
14. jogosultsági idõ: tanulmányi félévekben meghatározott és tanulmányi hónapokban számított, a hallgatói hitel igénybevételére lehetõséget biztosító maximális idõszak;
15. költségtérítéses hallgató: azon a Fot. 111. § (4) bekezdése szerinti hallgató, aki tanulmányait a Fot. hatályba
lépése elõtt költségtérítéses képzési formában kezdte meg
és folytatja;
16. minimálbér: a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
kormányrendeletben a teljes munkaidõben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén;
17. negyedév: három, egymást követõ teljes naptári hónapot magában foglaló idõszak;
18. önköltséges hallgató: azon hallgató, aki a Fot. 46. §
(3) bekezdése szerint a képzési költségeit teljes egészében
maga köteles viselni;
19. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató külföldi
felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony
keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet;
20. szülõk: a hitelfelvevõ születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek;
21. tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétõl a következõ naptári év június 30-áig terjedõ idõszaka;
22. tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember
1-jétõl a következõ naptári év január 31-éig terjedõ, illetve
az adott naptári év február 1-jétõl június 30-áig terjedõ
képzési idõszak;
23. tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli
naptári hónap;
24. törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevõnek a törlesztõrészlet határidõben történõ megfizetésére vonatkozó
kötelezettsége;
25. törlesztõrészlet: az e rendelet alapján meghatározott, a hitelfelvevõ által a Diákhitel szervezetnek a törlesztési kötelezettség kezdetét követõen, havi rendszerességgel fizetendõ összeg.

3. A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3. §
(1) Hallgatói hitelre a (2) bekezdésben meghatározott
feltételekkel – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult:
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a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
továbbá
b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki
ba) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 6. § (1) bekezdés
a) pontja alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra
jogosult,
bb) a ba) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése alapján három hónapot
meghaladó tartózkodásra jogosult,
bc) az Szmtv. 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot
meghaladó tartózkodásra jogosult, vagy
bd) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.
(2) A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló (a továbbiakban együtt: hallgató)
a) felsõoktatási intézményben – állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, önköltséges, államilag támogatott,
vagy költségtérítéses képzésben, a Fot. által meghatározott
képzési formákban, szinten – érvényes hallgatói, tanulói
jogviszonnyal (a továbbiakban együtt: hallgatói jogviszonnyal) rendelkezzen,
b) lakóhelyét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba
bejelentette, és
c) tanulmányai folytatása céljából a képzési idõszakra
bejelentkezett, valamint
d) a hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos
hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel-, vagy kölcsönszerzõdése a Diákhitel szervezettel.
(3) Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban
kötött hitel-, vagy kölcsön szerzõdése megszûnt és hallgatói hiteltartozása van.

4. §
(1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelõ hallgatóra vonatkozó jogosultsági idõ – a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányában – tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan
képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint
a képzési idõ meghaladja a tíz tanulmányi félévet, a hitelfelvevõ jogosultsági ideje megegyezik a képzési idõvel, de
nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet.
A hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával csökken.
(2) Az egyes tanulmányi félévekre igénybe vehetõ hallgatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevõ részére, amíg a hitelfelvevõnek lejárt hallgatói hitel tartozása áll fenn a Diákhitel szervezettel szemben.
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(3) A hallgató – a 31. § (2) bekezdésében meghatározott
eltérésekkel – nem részesülhet hallgatói hitel folyósításában a 35. életéve betöltésének idõpontját soron követõ tanulmányi félévtõl.
(4) A Diákhitel szervezet az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági idõt a hallgatói hitelrendszer stabilitásának veszélyeztetése nélkül a 6. §-ban foglalt szakértõi
felülvizsgálatok és számítások alapulvételével megváltoztathatja, azonban az egyes hitelfelvevõkre az (1) bekezdésében meghatározott idõnél alacsonyabb mértékben nem
állapíthatja meg.
(5) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó (4) bekezdés szerint megváltozott jogosultsági idõt a Diákhitel
szervezet köteles üzletszabályzatában rögzíteni, valamint
– a tanulmányi félév megkezdése elõtt legalább 7 nappal –
két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben közzétenni.

5. §
(1) A 2012/2013. tanévtõl a hallgató által felvehetõ hitelek havi legmagasabb összegei hitelcélok szerint:
a) szabad felhasználású hitelcél esetében 50 000 Ft,
b) kötött felhasználású hitelcél esetében a felsõoktatási
intézmény részére fizetendõ képzési költségnek megfelelõ
összeg.
(2) A Diákhitel szervezet az egyes tanévekre felvehetõ
hitelek összegeit hitelcélok szerint köteles – a tanulmányi
félév megkezdése elõtt legalább 7 nappal honlapján közzétenni és a közzétételrõl két országos napilapban, valamint
a felsõoktatási intézményben hirdetményt megjelentetni.
(3) A szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevõ – választása szerint – havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel. A kötött felhasználású
hitelt a hitelfelvevõ tanulmányi félévenként egy összegben
igényelheti. A hitelfelvevõ kötött felhasználású hitel folyósítására irányuló, Diákhitel szervezettel szemben fennálló követelése a hitel igénybevételére jogosító képzését
folytató felsõoktatási intézményre száll át. Az így folyósítandó összeget a Diákhitel szervezet közvetlenül a felsõoktatási intézmény számára utalja át. Az állami részösztöndíjas, illetve önköltséges képzés képzési költségének
összegeit a felsõoktatási intézmény évente, a Felsõoktatási
Felvételi Tájékoztató megjelenésével egyidejûleg, szakonként és évfolyamonként, a Diákhitel szervezet honlapján közzétett formátumban és adattartalommal elektronikus formában közli a Diákhitel szervezettel. A felsõoktatási intézmény ezen adatokban történõ bármely évközi változást haladéktalanul közöl a Diákhitel szervezettel.
(4) A szabad felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõk általános kamattámogatásban nem részesülnek,
azonban a 18. §-ban meghatározott esetekben és feltételek
mellett célzott kamattámogatásban részesülhetnek.
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(5) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõk e rendelet 6. és 29. § rendelkezése szerint általános
kamattámogatásban részesülnek.

4. A hallgatói hitelek kamatának meghatározása

6. §
(1) A hallgatóknak nyújtott hitelek változó kamatozásúak. A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben kifejezett – értékébõl áll:
a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében
bevont források kamat és kamatjellegû, valamint egyéb járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján
elhatárolt aktív, illetve passzív kamatkülönbözetekbõl
idõarányosan feloldott összeget figyelembe vevõ – a soron
következõ naptári félévet megelõzõ naptári félév elsõ és
utolsó naptári napja közötti idõszakra számított – súlyozott, átlagos forrásköltség,
b) az adott hallgatói hiteltípust igénybevevõ hallgatók
által alkotott egységes kockázatközösségnek törlesztés
nem teljesítését fedezõ kockázati prémium,
c) a hallgatói hitelrendszer mûködési költségét és
egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedezõ prémium.
(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában határozza meg.
(3) A hallgatói hitelek aktuális kamatát a Diákhitel szervezet naptári féléves kamatperiódusban állapítja meg és
annak mértékét minden naptári félév elsõ napjától alkalmazza. A kötött felhasználású hitel elsõ kamatperiódusa
2012. október 15-étõl 2012. december 31-éig tart. A Diákhitel szervezet köteles a hallgatói hitelek kamatának mértékét minden kamatperiódust megelõzõ 7 nappal két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben közzétenni.
(4) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelek kamatának
megállapításakor figyelembe veendõ kockázati prémium
változását és a 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadokat minden év május 31-éig aktuáriussal felülvizsgáltatja. Az aktuárius által megállapított kockázati
prémiumok mértéket a Diákhitel szervezet a hallgatói hitelek soron következõ két félévi kamatának, valamint a 14. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti törlesztési hányadok meghatározásakor figyelembe veszi.
(5) A Diákhitel szervezet a mûködési költséget fedezõ
prémium mértékét a Diákhitel szervezet könyvvizsgálatát
végzõ könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejûleg – évente felülvizsgáltatni köteles.
A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel szervezet a következõ félévek hallgatói hitelek kamatának megállapításához figyelembe veheti.
(6) A Diákhitel szervezet a (4)–(5) bekezdésben foglalt
felülvizsgálatok eredményeként a hallgatói hitelek kama-
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tát a jövõre nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken belül a kockázati prémium és a mûködési költséget
fedezõ prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra
nem növelheti.
(7) A kötött felhasználású hitel esetében az (1)–(6) bekezdések alapján számított kamatot a hitelfelvevõ csak
részben fizeti meg. A hitelfelvevõ számára felszámítandó
kamatláb 2%, míg a fennmaradó kamatrészt az állam általános kamattámogatás formájában utalja át a Diákhitel
szervezet részére.
(8) A kamatszámítás kezdõ napja a hallgatói hitelszerzõdés alapján történõ hitel folyósításának elsõ napja.
(9) A tárgyévben meg nem fizetett kamat tõkésítésére
évente december 31-ei értéknappal kerül sor. A tõkésítésre
kerülõ kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tõketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos.

5. A hitelszerzõdés

7. §
A hitelfelvevõ a hallgatói hitel felvételérõl a Diákhitel
szervezettel határozatlan idõre szóló hitelszerzõdésben állapodik meg.

8. §
A Diákhitel szervezet üzletszabályzatában köteles
a hallgatói hitel nyújtásának az általános szerzõdési feltételeit meghatározni úgy, hogy az legalább a következõket
tartalmazza:
a) a hallgatói hitel folyósításának szabályait,
b) a hallgatói hitel kamatozása és a kamat kiszámításának módja,
c) a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és
elõtörlesztésének feltételei,
d) a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tartozás elengedésének feltételei,
e) a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevõ kérelme
alapján nyújtott külön szolgáltatások díjai és a hitelfelvevõ
nem szerzõdésszerû magatartása miatt a Diákhitel szervezet által külön felszámítható költségtérítések,
f) a szerzõdés felmondásának esetei és jogkövetkezményei.

9. §
A Diákhitel szervezet, a felsõoktatási intézmény és az
Országos Felsõoktatási Információs Központ nyilvántartásában szereplõ, a Fot. 3. számú melléklet I/B. cím „A hall-
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gatók adatai” részének 1. ba), bb), bc), bk), bl), d), f) pontjai szerinti személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra jogosító okirat érvényességi idejét a hallgatónak
a hitelszerzõdés keretében megadott hozzájárulása alapján, a hallgatói hitel folyósításával, jogszerû igénybevételével és törlesztésével kapcsolatban kezeli, valamint törvényben és e rendelet 18. § (2) és (4) bekezdéseiben, 19. §
(7) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a diákhitel rendszer mûködtetésének céljára tekintettel továbbítja
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával.

10. §
(1) A hitelfelvevõ köteles a 9. §-ban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kézbesítési meghatalmazott adataiban bekövetkezett minden változást, annak bekövetkezésétõl számított 14 napon belül a Diákhitel szervezet részére bejelenteni.
(2) A hitelfelvevõ, amennyiben Magyarország területét
elõreláthatólag legalább két hónapot meghaladó idõtartamra elhagyja, vagy elhagyta, – a Diákhitel szervezet tájékoztatási és értesítési kötelezettségének teljesíthetõsége
érdekében – köteles gondoskodni a postai küldemények
átvételére jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkezõ kézbesítési meghatalmazottról.
(3) A kézbesítési meghatalmazott személyazonosító
adatait és lakcímét a hitelfelvevõ legkésõbb a külföldi tartózkodása megkezdésének idõpontját követõ 45. napig köteles a Diákhitel szervezet számára bejelenteni. A kézbesítési meghatalmazottnak írásban kell nyilatkoznia a meghatalmazás elfogadásáról.
(4) A Diákhitel szervezet által a kézbesítési meghatalmazott részére küldött postai küldemények a hitelfelvevõ
joghatályos értesítésének minõsülnek.
6. A hallgatói hitel igénylése

11. §
(1) Amennyiben a hallgató több felsõoktatási intézménnyel áll egy idõben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak az egyik általa választott intézménnyel
fennálló jogviszony alapján kezdeményezheti.
(2) A felsõoktatási intézmény a Diákhitel szervezettel
együttmûködve köteles kialakítani a hallgatói jogviszony
igazolásának rendjét, ideértve a hallgatói hitellel foglalkozó szervezeti egység megjelölését, amelynek alapján a felsõoktatási intézmény a hallgatói hitel jogszerû folyósítására vonatkozó adatokat szolgáltat a Diákhitel szervezet részére és igazolja a hallgatói jogviszony fennállását, illetve
ennek változását.
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(3) A hitelfelvevõ
a) a kötött felhasználású hitelt a soron következõ tanulmányi félévre a Fot. 42. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak
szerinti beiratkozást, illetve bejelentkezést követõen képzési költség fizetési kötelezettség intézmény által meghatározott határidejére figyelemmel,
b) a szabad felhasználású hitelt a tanulmányi félév során
a Fot. 42. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak szerinti beiratkozást, illetve bejelentkezést követõen legkésõbb a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig
kezdeményezheti a hitel igényléséhez szükséges magyar nyelvû dokumentumok kitöltésével. A hitelszerzõdés
és az igénylés nyomtatványainak hozzáférési helyeit a Diákhitel szervezet köteles közleményben meghirdetni, valamint a nyomtatványok elérhetõségét honlapján biztosítani.
(4) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó, magyar nyelvû hitelszerzõdést a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint
köteles kitölteni és eljuttatni – a szerzõdésben szereplõ
adatok alaki és formai ellenõrzését követõen – Diákhitel
szervezet részére. A Diákhitel szervezet a hitelfelvevõkkel
való kapcsolattartás érdekében harmadik személyek közremûködését veheti igénybe.

12. §
(1) A hitelfelvevõ szeptember 30-áig, illetve február
28-áig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról. Amennyiben a hitelfelvevõ nem nyilatkozik, a hallgató és a Diákhitel szervezet közötti megállapodás alapján a Diákhitel szervezet változatlan feltételekkel
folyósítja részére a hitelszerzõdés alapján a hitelt, ha a folyósítás egyéb feltételei fennállnak. Ez esetben a hitel folyósítására a 13. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott
ellenõrzést követõen kerül sor.
(2) Amennyiben a hitelfelvevõ a hallgatói hitel összegét, igénybevételének gyakoriságát módosítani kívánja,
módosítási kérelmét a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon és határidõben kell eljuttatnia
a Diákhitel szervezet részére.

7. A hallgatói hitelszerzõdés alapján történõ folyósítás

13. §
(1) A hallgatói hitelszerzõdés alapján a hallgatói hitel
folyósítása – tekintettel az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra is – a folyósítás idõszakában havonta részletekben, vagy
tanulmányi félévenként egy összegben, az üzletszabályzatban meghatározottak szerint történik. Az adott tanulmá-
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nyi félévben a hallgatói hitel folyósításának legkorábbi
idõpontja a tanulmányi félév második tanulmányi hónapjának 15. napja.
(2) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban
utalja az alábbiak szerint:
a) a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevõ rendelkezése szerinti megosztásban bármely, Magyarországon
székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett számlájára utalja, illetve hitelfelvevõ és a felsõoktatási intézmény által kötött megállapodás
alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény számára
utalja a tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülõ egyéb
díjak, költségek finanszírozására, amennyiben a Diákhitel
szervezet és a felsõoktatási intézmény között ennek lehetõségére elõzetesen együttmûködési megállapodás jött létre,
b) a kötött felhasználású hitelt az 5. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján közvetlenül a felsõoktatási intézmény
számára utalja. Amennyiben az igényelt kötött felhasználású hitelt jogszerûen folyósították, de a hallgatói jogviszony bármely ok miatt mégsem jött létre, a felsõoktatási
intézmény a Diákhitel szervezet által az adott tanulmányi
félévre folyósított kötött felhasználású hitelt a Diákhitel
szervezet részére haladéktalanul visszautalja. Amennyiben az igényelt kötött felhasználású hitelt a Diákhitel szervezet jogszerûen folyósította, de a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredõ kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy önhibáján kívüli egyéb okból nem tud
eleget tenni és emiatt hallgatói jogviszonyát kénytelen
a tanulmányi félév során megszakítani a felsõoktatási intézmény a hallgatói jogviszony az ilyen okból történõ szüneteltetésének engedélyezését követõen a Diákhitel szervezet által az adott tanulmányi félévre folyósított kötött
felhasználású hitelt a Diákhitel szervezet részére haladéktalanul visszautalja. A visszautalt összegeket a Diákhitel
szervezet elõtörlesztésként számolja el.
(3) A felsõoktatási intézmény a hallgatói hitel folyósításának jogszerûsége érdekében a hitelfelvevõk hallgatói
jogviszonyával kapcsolatos adatokat a Diákhitel szervezet
számára adja meg. A Diákhitel szervezet minden tanulmányi hónapban elektronikus adathordozó megküldése vagy
közvetlen elektronikus kapcsolat útján megkeresi a felsõoktatási intézményt annak érdekében, hogy a hallgatói hitelre jogosult hitelfelvevõk hallgatói jogviszonya fennállására és képzésére vonatkozó adatokat beszerezze. A felsõoktatási intézmény a Diákhitel szervezet által megküldött
adatokat köteles a nyilvántartásában tárolt adatokkal
összevetni, ellenõrizni és ennek eredményérõl a Diákhitel
szervezetet elektronikus adathordozó megküldése vagy
közvetlen elektronikus kapcsolat útján tájékoztatni.
(4) A Diákhitel szervezet és a felsõoktatási intézmény
között egyeztetendõ adatok:
a) a hallgató személyes adatai,
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b) a tanulmányok folytatása céljából a hallgató képzési
idõszakra történõ bejelentkezésének ténye,
c) a hallgatói jogviszony fennállásának, szünetelésének,
megszûnésének ténye,
d) a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának
típusa,
e) a hallgató által fizetendõ önköltségi, költségtérítési
díj összege,
f) a hallgató adóazonosító jele,
g) a hallgató abszolutóriumának idõpontja,
h) elsõ záróvizsga idõszakának kezdõ és záró idõpontja.
(5) A hallgatói hitel folyósításának jogszerûsége és jogszerû igénybevétele érdekében a Diákhitel szervezet az
Országos Felsõoktatási Információs Központ nyilvántartásából a hallgatói hitelszerzõdés alapján folyósítását kérelmezõ hallgatóról személyazonosító és tanulmányi adatokat szerezhet be. Az Országos Felsõoktatási Információs
Központ a Diákhitel szervezet megkeresésére adatot szolgáltat, különösen a hallgató hallgatói jogviszonya fennállásának, szünetelésének, megszûnésének, tanulmányok
folytatása céljából képzési idõszakra történõ bejelentkezésének tényérõl, valamint a hallgató által folytatott képzés
finanszírozásának típusáról.
(6) A Diákhitel szervezet a hitelfelvevõ hallgatói hitel
folyósítására vonatkozó jogosultságának – (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak szerinti – ellenõrzését követõen az üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint, visszamenõlegesen a tanulmányi félév kezdetére megkezdi, illetve
folytatja a hallgatói hitel folyósítását.
(7) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel folyósításának szüneteltetését a Diákhitel szervezettõl bármikor írásban kérheti. Ez esetben a hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevõ által megjelölt idõponttól, vagy a kérelem beérkezésének
idõpontjára esõ tanulmányi hónaptól szünetel, amennyiben a kérelemben megjelölt idõpont, vagy a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt
munkanappal megelõzi. Amennyiben a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal nem elõzi meg, a hallgatói hitel folyósítása a soron
következõ tanulmányi hónaptól szünetel. A hallgatói hitel
folyósítása a hitelfelvevõ által a kérelmében megjelölt idõpontig, vagy idõpont megjelölés nélküli kérelem esetén
a folyósítás újraindítására vonatkozó kérelem Diákhitel
szervezethez történõ beérkezéséig szünetel.
(8) A hallgatói hitel folyósításának újraindítását – ha annak egyéb feltételei fennállnak – a Diákhitel szervezet
a következõk szerint teljesíti a hitelfelvevõ részére; ha
a kérelem a tanulmányi hónap 15-éig a Diákhitel szervezethez megérkezik, az azt követõ tanulmányi hónapban, ha
a kérelem a tanulmányi hónap 15-ét követõen érkezik meg
a Diákhitel szervezethez, az azt követõ második tanulmányi hónapban.
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8. A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás törlesztése

14. §
(1) A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás
törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá – a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott rendelkezések az irányadóak.
A végrehajtáshoz való jog a végrehajtandó követeléssel
együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési
kötelezettség kezdete – a 23. § (3) bekezdésében, valamint
a 32. §-ban foglaltak kivételével – a hallgatói jogviszony
megszûnésének, legkésõbb azonban a 35. életév betöltésének idõpontját követõ negyedik hónap elsõ napja.
(2) A hallgatói hitel törlesztõrészletének alapja – a
(3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve – a tárgyévet
megelõzõ második évben:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
összevont adóalapba tartozó és külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás
alapján történõ adómegállapítása során elszámolt éves jövedelme, kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;
b) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény szerinti, az egyszerûsített vállalkozói adó
alapjául szolgáló bevétel;
c) az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti, az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel.
(3) A törlesztésre kötelezett hitelfelvevõ a törlesztés beálltának évében és az azt követõ évben a törlesztési kötelezettség beállta évét, illetve az azt követõ évet megelõzõ év
október 31. napján érvényes minimálbér tizenkétszeres
összege után köteles megfizetni a törlesztést.
(4) Ha a hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás hitelfelvevõ által fizetendõ törlesztõrészletének éves
alapja nem éri el a minimálbér tizenkétszeres összegét,
vagy bármely ok miatt a Diákhitel szervezet nem közli
a törlesztõrészlet összegét, akkor a törlesztõrészlet alapjaként – ha e rendelet másképp nem rendelkezik és feltéve,
hogy törlesztési kötelezettsége a hitelfelvevõnek fennáll –
a tárgyévet megelõzõ év október 31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni.
(5) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik
a hitelfelvevõ tárgyévi havi törlesztõ részlete a (2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával számított éves jövedelemnek az alábbiak szerint meghatározott százalékának
1/12-ed része:
a) 6%-a szabad felhasználású hitelt igénybe vett hitelfelvevõk esetében,
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b) kötött felhasználású hitel igénybevétele esetén a teljes hiteltartozás – törlesztési kötelezettség kezdetekor, illetve ha a törlesztési kötelezettség ezt követõen szünetelt,
annak újraindulásakor fennálló – összegétõl függõ legalább 4%-os, legfeljebb a 6. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján megállapított %-os mértéke. A Diákhitel
szervezet az egyes teljes hiteltartozáshoz tartozó törlesztési hányadokat köteles évente, a 6. § (4) bekezdése szerinti
aktuáriusi vizsgálatot követõen – a tanulmányi év megkezdése elõtt legalább 7 nappal – két országos napilapban,
honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben közzétenni.
(6) A 6. § (4) bekezdésében elõírt felülvizsgálat eredményétõl függõen a Diákhitel szervezet a Kormány jóváhagyásával az (5) bekezdésben meghatározott %-os törlesztési mértéket megváltoztathatja.
(7) Az állami adóhatóságnak az Art. 177. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatását követõen a Diákhitel szervezet évente, minden év december 15-éig közli az
(1) bekezdés hatálya alá tartozó hitelfelvevõkkel a következõ naptári évre vonatkozó havi törlesztõrészlet összegét,
abban az esetben is, ha a hitelfelvevõ törlesztési kötelezettsége szünetel. Amennyiben a hitelfelvevõ által fizetendõ
havi törlesztõrészlet összege a törlesztési kötelezettség újraindulása miatt megváltozik, a Diákhitel szervezet a fizetendõ törlesztõrészlet összegérõl haladéktalanul tájékoztatást küld a hitelfelvevõ részére.
(8) A hitelfelvevõ a törlesztõrészletet – amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – minden hónap 5.
napjáig köteles a Diákhitel szervezet részére, az üzletszabályzatban meghatározott módon átutalással forintban
megfizetni, legalább a hitelszerzõdés (7. §) szerzõdésszámának egyidejû közlésével.
(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de
a 19. § (5) bekezdés a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevõ
kérelmezheti a Diákhitel szervezetnél a (4)–(5) bekezdés
és a 32. § szerint megállapított törlesztõ részlete összegének mérséklését. A törlesztõ részlet mérséklésének lehetõségérõl a fizetési késedelem esetén küldött értesítõben
a Diákhitel szervezet tájékoztatja a hitelfelvevõt.
(10) A Diákhitel szervezet – a (11) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb 24 naptári hónapra engedélyezheti a hitelfelvevõ részére mérsékelt összegû törlesztõ
részlet fizetését.
(11) A Diákhitel szervezet által a hitelfelvevõ részére
a (10) bekezdés szerint engedélyezett mérsékelt összegû
törlesztõ részlet összege nem lehet kevesebb a (4)–(5) bekezdés és a 32. § figyelembevételével meghatározott minimális törlesztõ részlet összegénél.

15. §
A Diákhitel szervezet az üzletszabályzatában meghatározottak szerint egyenlegértesítõt küld a hitelfelvevõi részére.
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9. A törlesztési kötelezettség szüneteltetése

16. §
(1) Ha a hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettsége kezdetét követõen ismételten hallgatói jogviszonyt létesít,
a hallgatói jogviszonya létesítésének idõpontjától kezdõdõen törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésõbb az új
hallgatói jogviszony létesítés elsõ tanulmányi félévének
lezárását követõ 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel szervezetnek. Ezen határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) A hitelfelvevõ – a Diákhitel szervezet által e célra
rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be
a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:
a) a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyed-re,
gyes-re való jogosultság, valamint
b) a rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra
való jogosultság
idõszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott részére.
(3) A törlesztési kötelezettség a (2) bekezdésben meghatározott jogcímek elsõ napjára visszamenõlegesen szünetelhet, ha az nem korábbi idõpont a kérelem benyújtása
évének elsõ napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím elsõ napja ennél korábbi idõpont, a törlesztés a kérelem benyújtása évének elsõ napjától szünetelhet.
(4) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szünetelésének jogcíme a gyes, a törlesztési kötelezettség feléled, valamint a 18. § (3) bekezdése szerint biztosított célzott kamattámogatásra vonatkozó jogosultság érvényét veszti
azon a napon, amelytõl kezdõdõen a hitelfelvevõ teljes
munkaidõben keresõ tevékenységet folytat.
(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben
a hitelfelvevõt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és (5) bekezdése szerinti biztosításának idejéig a törlesztési kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel szervezet
a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha
a kérelem a (2)–(3), illetve (8) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
(6) A hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel szervezethez történõ benyújtását követõen a Diákhitel szervezetnek a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének tárgyában hozott
döntésében foglalt idõpontig nem köteles az esedékessé
vált törlesztõrészleteket megfizetni. Amennyiben a Diákhitel szervezet a hitelfelvevõ kérelmét elutasítja, a hitelfelvevõ az elutasító döntés kézhezvételét követõ második hónap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztõrészleteket
a késedelem idõszakára járó késedelmi kamattal növelt
összegben megfizetni. Amennyiben a hitelfelvevõ fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel szervezet jogosult
a hitel-, vagy kölcsönszerzõdést azonnali hatállyal felmondani.
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(7) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmet elutasító döntésében közli a hitelfelvevõvel az esetlegesen meg nem fizetett törlesztõrészlet késedelmi kamattal növelt összegét. A Diákhitel
szervezet a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli
a törlesztési kötelezettség szünetelésének várható utolsó
napját, egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevõt a törlesztési
kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben történõ feléledésérõl és erre az esetre vonatkozó bejelentési
kötelezettségérõl. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének engedélyezése esetén a Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének elsõ napjától számított idõszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles
visszautalni a hitelfelvevõnek az engedély kézhezvételétõl
számított 15 napon belül tett írásbeli kérelme alapján.
Egyéb esetben e törlesztések elszámolására a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
(8) A rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülõ hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez
csatolt említett ellátást megállapító, jogerõs határozattal,
emellett a legutolsó ellátás folyósítási csekkszelvénnyel
vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevõ nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.
(9) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott,
a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím megszûnik, vagy a (4) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezik, vagy a Diákhitel szervezet
szüneteltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a hitelfelvevõ a megszûnést, vagy a változást követõ 15 napon belül köteles azt
– a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített
nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni.
A jogosultság megszûnésének hónapjára esõ törlesztõrészlet idõarányos részét – az esedékes törlesztõrészleten
felül – a megszûnést követõ hónap 5. napjáig kell megfizetni.

10. A hallgatói hitelszerzõdés alapján fennálló tartozás elõtörlesztése

17. §
(1) Az elõtörlesztés céljának megjelölésével, a hitelszerzõdés fennállása alatt bármikor, átutalás útján forintban elõtörlesztés teljesíthetõ. Az elõtörlesztés összege
a hitelfelvevõ tõketartozását a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve csökkenti. Az önkéntes elõtörlesztés elszámolásának idõpontja a Diákhitel szervezet számláján történõ
jóváírás napja. Az elõtörlesztés a törlesztési kötelezettség
teljesítése alól nem mentesít. A befizetett elõtörlesztésekbõl a Diákhitel szervezet kizárólag a 19. §-ban meghatáro-
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zott záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít
visszatérítést.
(2) Amennyiben a hitelfelvevõ javára szóló befizetés
nem az elõtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, a Diákhitel szervezet az ilyen befizetést elsõsorban
a költségre, azután a kamatra és végül a tõketartozásra számolja el.
(3) A Diákhitel szervezet jogosult az elõtörlesztésre
szánt összegbõl, a hitelfelvevõvel szemben fennálló, lejárt
hallgatói hitel követelését levonni. A Diákhitel szervezet
az elõtörlesztésre szánt összegbõl a lejárt követelés levonása után fennmaradó összeget az (1) bekezdésben foglaltak szerint számolja el.
(4) A hitelfelvevõ 14. § (8) bekezdésben meghatározott
kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott teljesítésekre tekintettel, annak mértékéig halasztásra kerül. A halasztás idõtartamát a Diákhitel szervezet a 14. § (7) bekezdés szerint közölt törlesztõ részlet összegére és a (2) bekezdés szerinti befizetés összegére tekintettel állapítja
meg.

11. A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

18. §
(1) A szabad felhasználású hitelt igénybe vevõ hitelfelvevõ – a szerzõdés idõtartama alatt – a fizetendõ kamattartozás teljes összegének megfelelõ célzott kamattámogatásban részesül a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét –
a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített nyomtatványon – az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel szervezethez. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való
jogosultság igazolására is szolgál.
(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium a Diákhitel szervezet számlájára a jogosult hitelfelvevõ megjelölésével utalja át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány
alapján a Diákhitel szervezet dönt a célzott kamattámogatásról, kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az
igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Diákhitel szervezet döntését írásban közli a hitelfelvevõvel.
(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet
a Diákhitel szervezet elutasítja, a hitelfelvevõ a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
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(5) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy a hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel szervezethez történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát írásban közli a Diákhitel szervezettel és a hitelfelvevõvel.
(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képezõ jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint megjelölt idõszakára tekintettel változás következik be, akkor
azt a célzott kamattámogatást igénybe vevõ hitelfelvevõnek a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság megszûnését, vagy meghosszabbítását, valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége megkezdését követõ
15 napon belül a Diákhitel szervezethez írásban – a Diákhitel szervezet által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – be kell jelentenie. A (3)–(5) bekezdésben foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági idõnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt idõpont elõtti megszûnéséhez igazolást csatolni nem
kell.
(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím
megváltozik, akkor a hitelfelvevõnek az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.
(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevõ a Kincstár jogerõs határozata alapján a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján
érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerõs határozatát megküldi a minisztérium részére.
(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha
a hitelfelvevõ célzott kamattámogatásra való jogosultságának megszûnését a (6) bekezdésben meghatározott határidõn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra
való jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az
eredeti jogcím alapján a Diákhitel szervezetnek a kamattámogatás összegét.

12. A hallgatói hitel záró elszámolása, a hitelszerzõdés megszûnése és felmondása

19. §
(1) A hitelszerzõdés megszûnik
a) ha a hitelfelvevõ minden tartozását kamatokkal
együtt megfizette – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,
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b) ha a hitelfelvevõ elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,
c) a hitelfelvevõ halálával,
d) a hitelfelvevõ általi felmondással,
e) a Diákhitel szervezet általi felmondással,
f) az egészségkárosodást igazoló jogerõs határozat Diákhitel szervezethez történõ benyújtásakor, amennyiben
a hitelfelvevõ az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy
rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott,
egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti eseményre a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpontot
megelõzõen vagy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott
idõtartam alatt kerül sor, a hitelszerzõdés megszûnéséhez
a hitelfelvevõ felmondása szükséges.
(3) A hitelszerzõdés (1) bekezdés b), c) és f) pontja szerinti megszûnése esetében a hitelfelvevõ teljes tartozását el
kell engedni.
(4) A határozatlan idejû hitelszerzõdést a hitelfelvevõ
15 napos felmondási idõvel felmondhatja. A felmondási
idõ elteltével a tartozás egy összegben esedékessé válik.
(5) A hitelszerzõdés a Diákhitel szervezet általi azonnali hatályú felmondással megszûnik:
a) ha a hitelfelvevõvel szembeni lejárt követelések
összege a hitelfelvevõ tárgyévre elõírt havi törlesztõrészletének hatszorosát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy
a hitelfelvevõ e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli
felszólításában foglalt határidõben nem teljesíti,
b) ha a hitelfelvevõ a 3. §-ban meghatározott bármely
feltétel hiánya ellenére vette igénybe a hallgatói hitelt (jogosulatlan hitelfelvétel),
c) a hitelfelvevõ üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerzõdésszegése esetén,
d) a 16. § (6) bekezdése esetében.
(6) Az (5) bekezdés a)–b) pontja esetében a Diákhitel
szervezet köteles a hitelszerzõdést felmondani.
(7) A szerzõdés felmondása esetén a még meg nem fizetett teljes tartozás egy összegben esedékessé és lejárttá válik, és a Diákhitel szervezet jogosult azt meg nem fizetés
esetén – az Art. rendelkezései szerint – behajtásra átadni az
állami adóhatóságnak.
(8) A Diákhitel szervezet a hitelszerzõdés megszûnése
esetén záró elszámolást készít. Amennyiben a Diákhitel
szervezet a hitelfelvevõ egyenlegén túlfizetést számol el,
a záró elszámolásban a túlfizetés összegérõl a hitelfelvevõt
értesíti, és a túlfizetés összegét a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelõ mértékû késedelmi kamattal megnövelve a hitelfelvevõ által megadott számlaszámra utalja.
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13. A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján történõ igénybevételének különös feltételei

20. §
A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményekben –
a résztanulmányok folytatásának kivételével – oklevél
megszerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányok
alapján történõ igénybevételének külön feltételeire a jelen
rendeletben foglaltakat a 21–23. §-ban foglalt eltéréssel
kell alkalmazni.

21. §
(1) E rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre
– egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult
a 3. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személy, aki EGT
felsõoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhetõ felsõfokú végzettséget ad, és a hallgatói hitel
igénybevételének a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban
meghatározott feltételeit teljesíti, valamint nem esik a 3. §
(3) bekezdése szerinti kizáró ok alá.
(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján folyósított hallgatói hitelt a hitelfelvevõ
tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti
fel.

22. §
(1) A hitelfelvevõ a tanulmányi félév során a tárgyév
december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig kezdeményezheti a hallgatói hitelszerzõdés megkötését. A hallgatói hitelszerzõdés megkötését a hitelfelvevõ – a szerzõdésben szereplõ adatok alaki és formai ellenõrzését követõen
– a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint kezdeményezi.
(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján igényelt hallgatói hitel esetében a hitelfelvevõ köteles benyújtani a Diákhitel szervezet részére
a) elsõ alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az
érintett EGT felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói
jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges képzési
adataira vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény által kiállított igazolásokat, valamint azok hiteles magyar
nyelvû fordítását,
b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT
felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény által
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kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvû
fordítását.
(3) A Diákhitel szervezet a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek
esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján
közzétett.
(4) A Diákhitel szervezet az igazolás hozzá érkezését
követõ 8 napon belül a külföldi felsõoktatási intézmény
jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzéssel
kapcsolatban kétség esetén állásfoglalás céljából megkeresheti az Oktatási Hivatalt. A hitelfelvevõ által benyújtott
igazolással kapcsolatos állásfoglalását az Oktatási Hivatal
az igazolás hozzá érkezését követõ 15 napon belül köteles
megküldeni a Diákhitel szervezet részére.
(5) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitel folyósítását
csak a hitelfelvevõvel kötött érvényes és hatályos hitel-,
vagy kölcsönszerzõdés értelmében – a (2) bekezdésben
foglalt feltételek bekövetkezése esetén – teljesítheti, a tanulmányi félév kezdetére visszamenõlegesen.

23. §
(1) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján igényelt hallgatói hitelt a Diákhitel szervezet tanulmányi félévenként egy összegben, a jogosultsági feltételek fennállása esetén az üzletszabályzatában meghatározottak szerint utalja a hitelfelvevõ részére.
(2) A folyósítási feltételek fennállása esetén a Diákhitel
szervezet a hallgatói hitelszerzõdés alapján folyósított
hallgatói hitelt forintban, átutalással, a hitelfelvevõ bármely Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára köteles átutalni.
(3) A hallgatói hitel folyósítása érdekében a hallgatói
jogviszonya fennállását a hitelfelvevõ minden tanulmányi
félévben az adott tanulmányi félév második hónapjának
utolsó napjáig köteles igazolni – a rendelet 22. §-ának
(2) bekezdés b) pontja szerint – a Diákhitel szervezet számára. Abban az esetben, ha a hitelfelvevõ a hallgatói jogviszonya fennállását az adott tanulmányi félévben nem
igazolja, a hallgatói jogviszony igazolással igazolt tanulmányi félév elteltét követõ második negyedév elsõ napjától kezdõdõen törlesztési kötelezettség terheli.
(4) A hitelfelvevõ hallgatói jogviszonya fennállását
a folyósítás szüneteltetésével érintett idõszak alatt is köteles a Diákhitel szervezet számára igazolni.
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14. Elnevezések védelme

24. §
A „hallgatói hitel”, a „hallgatói kölcsön”, a „diákhitel”
és a „diákkölcsön” elnevezések és jelzõs alakjaik, továbbá
rokon értelmû vagy idegen nyelvû megfelelõik csak az
Art. és az e rendeletben meghatározott szabályok alapján
mûködõ hallgatói hitelrendszer tekintetében alkalmazhatóak.

5. szám

vénytársaság szervezi és a Diákhitel szervezet részére
a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet végez,
valamint a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújt.

16. Diákhitel kockázati céltartalék képzése
15. A Diákhitel szervezet
26. §
25. §
(1) A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelrendszer mûködtetését és a hallgatói hitelszerzõdések alapján a hallgatói hitelek folyósítását végzi. E célok elérése érdekében
szükséges tevékenységeken kívül elsõdleges célja és alapvetõ feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül adatfeldolgozói és a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott
ügynöki tevékenységet is folytathat az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyásával.
(2) A Diákhitel szervezet az államilag garantált forrásait
kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb, államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési
kötelezettségeinek teljesítésére, mûködési költségeinek
fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel.
(3) A hallgató hozzájárulása alapján a Diákhitel szervezet nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevõ
személyazonosító adatait, a szerzõdésre, annak teljesítésére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat, információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály kötelezõvé teszi.
(4) A Diákhitel szervezet megbízza az Államadósság
Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot,
hogy a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a pénz- és tõkepiacokon eljárjon, illetve az állam által garantált hitelek felvételének megszervezésében közremûködjön.
(5) A Diákhitel szervezet rendszeresen tájékoztatja az
államháztartásért felelõs minisztert a hallgatói hitelállományról, az igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az
állami kezesség érvényesítésének valószínûségérõl.
(6) A Diákhitel szervezet által állami kezességvállalás
mellett kibocsátásra kerülõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok mint pénzügyi eszközök elhelyezését az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Rész-

(1) A Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységével
kapcsolatos kockázatok fedezetére – egyéb ráfordításai
között elszámolva – kockázati céltartalékot képez (a továbbiakban: diákhitel kockázati céltartalék). A diákhitel
kockázati céltartalék képzése a mérleg fordulónapjával
a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen történik.
(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan
és a 19. § (3) bekezdése alapján leírt hallgatói hiteltartozásokból eredõ veszteségek ellentételezésére, a veszteség
összegében – legfeljebb a céltartalék meglévõ összegében
– kell felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva.
(3) A diákhitel kockázati céltartalék tárgyévi képzése
a mérleg fordulónapjával a (2) bekezdésben foglalt leírásokat és céltartalék felhasználást követõen – annak figyelembevételével – a ki nem egyenlített kamattartozások tõkésítését is magába foglaló hallgatói hiteltartozások állományára az aktuárius által meghatározott tárgyévi kockázati szint és kockázati prémium alapján megállapított
tárgyévben szükséges céltartalék szintjéig történik. Ha
a diákhitel kockázati céltartalék mérleg-fordulónapi állománya meghaladja a tárgyévben szükséges céltartalék
szintjét, akkor a céltartalék többletet fel kell szabadítani az
egyéb bevételek között elszámolva.
(4) A Diákhitel szervezet a számviteli politikájában rögzíti a hallgatói hitelek (3) bekezdés szerinti tárgyévi kockázati szintjének, a kockázati prémiumnak és a diákhitel
kockázati céltartalék tárgyévben szükséges szintjének az
aktuárius által meghatározott megállapítási módját.

17. A Diákhitel szervezet mûködési és forrásköltségeinek elhatárolása

27. §
(1) A Diákhitel szervezet az egyes években felmerülõ,
a kamatbevételekben foglalt mûködési költséget fedezõ
prémiummal nem fedezett mûködési költségeit aktív idõbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek tel-
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jes feloldását követõen a Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában megtérült mûködési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedezõ prémiumbevétel és az adott naptári félévben (kamatperiódusban)
ténylegesen felmerült mûködési költségek, valamint
egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétõl függõen aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból
származó különbözet idõbeli elhatárolása a soron következõ kamatperiódusban kerül megszüntetésre.
(2) Az adott kamatperiódusból származó különbözet
meghatározásakor az elõzõ kamatperiódusból származó
különbözet idõbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt
összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ
mellékletében be kell mutatni.
(3) A Diákhitel szervezet az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében bevont források kamat- és kamatjellegû ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegû (kockázati és mûködési prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét – a különbözet jellegétõl függõen – aktív vagy
passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó kamatkülönbözet idõbeli elhatárolása
a következõ tíz kamatperióduson – azaz öt éven – keresztül, idõarányosan kerül megszüntetésre. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az
éves beszámoló kiegészítõ mellékletében be kell mutatni.
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ab) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy mindkét szülõ álláskeresõ,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén
ba) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
bb) a szülõk halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén
ca) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
cb) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy az élõ szülõje álláskeresõ,
cc) a szülõ halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.
Az ab) és a cb) pontban foglalt okiratot a hitelfelvevõnek tanulmányi félévenként kell benyújtani a Diákhitel
szervezet részére.

19. Általános kamattámogatás

29. §
(1) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevõ hallgató
hitelszerzõdése fennállásának idõszaka alatt általános kamattámogatásban részesül. Az általános kamattámogatás
mértéke a hitelfelvevõ által fizetendõ a 6. § (7) bekezdésében meghatározott kamatot meghaladó összeg.
(2) Az általános kamattámogatás anyagi fedezetét az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell
biztosítani.
(3) Az általános kamattámogatás havi összegét a minisztérium a Diákhitel szervezet részére a hallgatói hitel
folyósítását követõ hónapban, havi bontású elszámolás
alapján a hitelfelvevõ megjelölésével utalja át.

18. Méltányossági esetek
Záró rendelkezések
28. §
(1) Annak a hitelfelvevõnek,
a) akinek mindkét szülõje álláskeresõ, vagy
b) aki árva, vagy
c) aki félárva és az élõ szülõje álláskeresõ,
és tanulmányait az e rendelet hatálybalépésekor és azt
követõen is államilag támogatott, vagy költségtérítéses,
képzésben folytatja, tanulmányi hónaponként továbbra is
jogosult a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint meghatározott legmagasabb összegeknél
10 000 Ft-tal magasabb összegû hallgatói hitel felvételére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegeket a hitelfelvevõ legfeljebb két tanulmányi félévre veheti igénybe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói hitel igénybevétele érdekében a hitelfelvevõ köteles közvetlenül a Diákhitel
szervezet részére benyújtani
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén
aa) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

30. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a (3)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a már
megkötött kölcsönszerzõdésekre is alkalmazni kell.
(2) 2012. szeptember 1-jén lép hatályba az 1–4. §, az
5. § (1) és (3)–(5) bekezdés, a 6–10. §, a 11. § (1) bekezdés,
12–29. §; 30. § (3)–(4) bekezdés, valamint a 31–35. §.
(3) A 4. § (3) bekezdésének rendelkezését nem kell alkalmazni a Diákhitel szervezettel e rendelet hatálybalépését megelõzõen kölcsönszerzõdést kötött azon hitelfelvevõk esetében, akik a 40. életévük betöltését követõen még
a hallgatói hitel igénybevételére rendelkeznek jogosultsági idõvel.
(4) A hallgatói hitel visszafizetésének megkezdésére
szolgáló, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpont
az e rendelet hatálybalépése elõtt hallgatói hitelt igénybe
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vett, 40. életévük betöltésének idõpontjában még hiteligénylési idõvel rendelkezõ hitelfelvevõk esetében, a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontja, legkésõbb
azonban jelen rendelet hatálybalépését megelõzõ napon
a Diákhitel szervezet által nyilvántartott képzési adatok
szerint a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján számított hiteligénylési idõ elteltének idõpontját
követõ hónap elsõ napja.

31. §
(1) Ezen rendelet hatálybalépésének idõpontjában államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató azon hitelfelvevõ, aki 2012. május 15-e
elõtt kötött kölcsönszerzõdést a hitelt továbbra is változatlan feltételekkel veheti igénybe.
(2) A 4. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen azon hitelfelvevõ, aki 2012. május 15-e elõtt kötött kölcsönszerzõdést, és kötött felhasználású hitelt nem vett igénybe – ha
a folyósítási feltételeknek megfelel – legkésõbb azon tanulmányi félévben részesülhet hallgatói hitelben, amelyben a 40. életévét betölti.

32. §
A 14. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a törlesztési kötelezettség legkésõbb a hitelfelvevõ 40. életéve betöltésének idõpontját követõ negyedik hónap elsõ napján
veszi kezdetét azon hitelfelvevõ esetében, aki 2012. május
15-e elõtt kötött kölcsönszerzõdést, és kötött felhasználású
hitelt nem vett igénybe.

5. szám
34. §

A 2012/2013. tanévre a kötött felhasználású hitel kamatszámítása során a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott kamatelemet nem kell figyelembe venni.

35. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról,
11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK,
a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk.

36. §
(1) Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerrõl és
a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdés és a 11. § (2)–(4) bekezdés, valamint a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet.
(2) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti a hallgatói
hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006.
(IV. 12.) Korm. rendelet.

33. §
(1) A hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztõ részletének
mértéke a 31. § (1) bekezdése szerinti államilag támogatott
képzésben részt vevõ hitelfelvevõ esetében a 14. §
(2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával számított
éves jövedelem hat – a költségtérítéses képzésre tekintettel
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 50 000 Ft-os hitelösszeget akár egy
alkalommal is igénybe vett hitelfelvevõ esetében – nyolc
százalékának 1/12-ed része.
(2) A 28. § (1) bekezdés alapján folyósítható hallgatói
hitelt akár egy alkalommal is igénybe vevõ hitelfelvevõ
tárgyévi havi törlesztõ részlete megegyezik a 14. §
(2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával számított
éves jövedelem 1/12-ed részének az (1) bekezdése szerinti
százalékban meghatározott törlesztési mérték egy százalékponttal növelt mértékével.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelete
a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami
részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ hallgatói
szerzõdésrõl
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
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felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §
Ez a rendelet határozza meg a nemzeti felsõoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
39. § (3) bekezdése szerinti a magyar állami ösztöndíjas,
magyar állami részösztöndíjas hallgatóval létesített hallgatói szerzõdéssel kapcsolatos szabályokat, a hallgatói
szerzõdés létesítésének, nyilvántartásának, a szerzõdésben
foglalt kötelezettségek teljesítésének rendjét, a nemteljesítésre tekintettel alkalmazható szabályokat, a szerzõdésben
foglalt kötelezettség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezéseket.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar
állami ösztöndíjjal, vagy a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató,
b) hallgatói szerzõdés: a Magyar Állam és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolást
nyert hallgató között e rendelet szerinti tartalommal létrejövõ szerzõdés,
c) magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés:
a felsõoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés.

3. §
A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói
szerzõdés alapján – a 4. §-ban meghatározottakra figyelemmel – köteles:
a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésen a felsõoktatási intézmény által az
Nftv. 48. § (4) bekezdésére tekintettel meghatározott tanulmányi idõ alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idõ másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
b) az oklevél megszerzését követõ húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje
kétszeresének megfelelõ idõtartamban magyar joghatóság
alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt
eredményezõ munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelõ

447

összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határidõn belül nem szerzi meg a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
d) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel
a Magyar Állam által folyósított 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelõzõ utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó
kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az
oklevél megszerzését követõen nem létesít, nem tart fenn
a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.

4. §
(1) A 3. § b) pontjában meghatározott kötelezettség több
részletben is teljesíthetõ.
(2) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 3. § b)–d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott idõszakra vonatkozóan terhelik.
(3) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
törvény hatálya alá tartozó személy a 3. § b) pontjában
meghatározott kötelezettséget a származási országában is
teljesítheti.
(4) A hitéleti képzésben részt vevõ magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatót a 3. § b) és d) pontjaiban foglalt
kötelezettségek nem terhelik.
(5) A hazai munkaviszony idõtartama teljesítésének
számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban
élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy
esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe
venni.
(6) Az e rendeletben meghatározottakat alkalmazni kell
az önköltséges képzésrõl állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatóra is.
(7) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követõen több oklevelet szerez,
a 3. § b) és d) pontja szerinti kötelezettséget az elsõ oklevél
megszerzésének idõpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell.
(8) A 3. § a) pontjában meghatározott kötelezettség
a szakváltást nem korlátozza. Szakváltás esetén a szerzõdés teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje
irányadó.
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5. §

(1) A hallgatói szerzõdés alapján a Magyar Állam köteles:
a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idõ alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának
megszûnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsõoktatási intézménynek
a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),
b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzés befejezését követõen megfelelõ munkalehetõséget biztosítson.
(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsõoktatási
intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában igénybe vett aktív félévekre –
külön jogszabályban meghatározott keretek között a felsõoktatási intézmény által – megállapított önköltségek
összege. E rendelet vonatkozásában azon félév minõsül
aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató bejelentkezett.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében
az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami
ösztöndíjának ötven százaléka.
(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában, melyet az adott intézmény önköltséges formában
nem indított, a (3) bekezdésében meghatározott számításokat az adott képzésre más intézményekben megállapított
önköltségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével
kell elvégezni.

6. §
(1) A hallgatói szerzõdés tartalmazza a 3–5. §-ban foglalt feltételeket.
(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezõnek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott besorolási döntésében tájékoztatja az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony létesítésének feltételeirõl, és egyidejûleg megküldi az e rendeletben meghatározott feltételeket és a besorolt jelentkezõ
adatait tartalmazó szerzõdéstervezetet.
(3) A hallgatói szerzõdéskötés a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozási eljárás része.
(4) A hallgatói szerzõdést a felvételt nyert jelentkezõvel
a Magyar Állam nevében a Hivatal köti meg.

5. szám

(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az általa
aláírt hallgatói szerzõdés egy eredeti példányát nyolc napon belül köteles megküldeni a Hivatal számára.

7. §
(1) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy azon felsõoktatási intézmény, mellyel a felvételt nyert jelentkezõ hallgatói jogviszonyt létesít, az aláírt hallgatói szerzõdés egy eredeti példányát megõrizze, valamint az abban foglalt adatokat
a hallgatói jogviszonya fennállása alatt kezelje.
(2) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott adatokat, valamint a hallgatói szerzõdésben meghatározott
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése érdekében szükséges adatokat a HIvatal számára
a hallgatói szerzõdésben meghatározott módon szolgáltatja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésével és a foglalkoztatási útjával összefüggõ személyes és jogviszonyára
vonatkozó adatait a szerzõdés megszûnéséig kezelje.
(3) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nem szolgáltatja a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, vagy azok
ellenõrzése szükségessé válik, a Hivatal a hallgatói szerzõdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése érdekében a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervétõl, a munkaügyi központoktól és kirendeltségektõl, a Magyar Államkincstártól, az országos egészségbiztosítási szervtõl, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság szervétõl, az adóhatóságtól, valamint
a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatoktól beszerezze
a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra vonatkozó
alábbi adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó
adat,
c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és idõtartamára vonatkozó adat,
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõként nyilvántartásba vételre, valamint álláskeresõként eltöltött idõtartamra vonatkozó adat,
e) terhességi gyermekágyi segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
f) gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint
ennek idõtartamára vonatkozó adat,
g) gyermekgondozási díjra jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó idõpont.
(4) A hallgatói szerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az e rendeletben
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meghatározott jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során elektronikus úton is tarthassa a kapcsolatot vele.
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tott hatvan napon belül közli a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa
igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét. E rendelet alkalmazásában a képzés befejezésének idõpontja az adott
képzésben a végbizonyítvány kiállításának napja.

8. §
(1) A hallgatói szerzõdés határozatlan idõre jön létre.
(2) A hallgatói szerzõdés megszûnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató szerzõdéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól e rendeletben meghatározottak szerint mentesült.

9. §
A felsõoktatási intézmény gondoskodik
a) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatója vonatkozásában az aláírt hallgatói szerzõdés egy példányának átvételérõl, a hallgatói jogviszony fennállása alatti megõrzésérõl,
b) az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony létesítése tényének, valamint
az oklevél megszerzése idõpontjának a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történõ rögzítésérõl,
c) a b) pontban meghatározott adatoknak a Hivatal részére történõ szolgáltatásáról.

12. §
(1) A Hivatal a hallgatói szerzõdés hatálya alatt nyomon
követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.
(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének vagy a hallgatói jogviszony
megszûnésének idõpontjától évente közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval a hallgatói szerzõdésben vállalt kötelezettség alapján az állami ösztöndíj összegét vagy abból a még hátralévõ részt.

13. §
Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési kötelezettségével és a mentességek megállapításával kapcsolatos feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásával
elsõ fokon a Hivatal, másodfokon az oktatásért felelõs miniszter látja el.

10. §
A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
vonatkozásában nyilvántartja
a) a megkötött hallgatói szerzõdéseket és az azokban
foglalt adatokat,
b) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden
megkezdett, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésére vonatkozóan
ba) az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekre megállapított önköltséget,
bb) a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének idõpontját,
c) az igénybe vett állami ösztöndíjnak az adott félév lezárását követõ, aktuális összegét.

11. §
(1) A Hivatal a nyilvántartása alapján a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az általa igénybe vett állami ösztöndíj aktuális összegét.
(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be,
a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontjától számí-

14. §
A hazai munkaviszony idõtartamába beleszámít
a) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának idõtartama,
b) az az idõszak, amely alatt a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõ és járadékra jogosult.

15. §
(1) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § a) és
c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeket szül.
(2) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § c) pontja
alapján vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzetû.
(3) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. § d) pontja
alapján vállalt kötelezettség egy része alól, ha a visszafize-
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tési idõszak alatt e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt
létesít, tart fenn annak idõtartamával arányosan.

16. §
(1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet 3. §
a) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítésének felfüggesztését engedélyezheti
a) a külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében
felnõttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.
(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen
legfeljebb két év idõtartamra engedélyezhetõ, feltéve,
hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja,
hogy
a) a külföldi felsõoktatási intézmény és a külföldön
folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsõoktatási intézménynek és felsõfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait
felnõttképzési jogviszonyban végzi.
(3) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet
3. § c) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítése alól
mentesítheti, ha a hallgató e rendelet szerinti hazai munkaviszonyt létesít és az el nem végzett szakra irányadó képzési idõ kétszeresének megfelelõ idõtartamban fenntartja.

5. szám
18. §

(1) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, errõl határozatot hoz. A visszatérítendõ
állami ösztöndíj összegét a határozat jogerõre emelkedését
követõ harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség).
(2) A (1) bekezdésben meghatározott határozatnak –
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény által elõírt kötelezõ tartalmi elemeken kívül – tartalmaznia kell
a) a visszatérítendõ állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.
(3) Az állami ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy – a Hivatalhoz
intézett nyilatkozat benyújtásával – átvállalhatja.
(4) Az e rendelet szerinti visszatérítési kötelezettség
személyhez kötõdõ kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.

19. §
A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a Hivatal
a) ötmillió forint alatti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
b) ötmillió forint feletti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló
részletfizetést engedélyezhet.

17. §
(1) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet
3. § a) pontja alapján vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete,
szülés miatt nem képes megszerezni.
(2) A Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatót, kérelmére a hallgatói szerzõdésben e rendelet
3. § b)–d) pontjai alapján vállalt kötelezettség vagy annak
egy része teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató a kötelezettségét
a) megváltozott munkaképességére tekintettel,
b) tartós betegsége, balesete, szülés,
c) kettõ vagy több gyermek nevelésére tekintettel
nem képes teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményt a Hivatal ugyanazon gyermekekre tekintettel csak
az egyik szülõ számára engedélyezheti.

20. §
(1) A Hivatal a visszatérítési kötelezettség összegét
megállapító jogerõs határozatot a Magyar Államot megilletõ igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt
megküldi az állami adóhatóságnak a visszatérítendõ
összeg behajtása érdekében, ha a jogerõsen megállapított
visszatérítési kötelezettséget a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató, vagy a 18. § (3) bekezdése szerint azt tõle átvállaló személy az átvállalt összeg erejéig
a) határidõre nem teljesíti, és
b) a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési vagy e rendeletben meghatározott más kérelmet
nem terjesztett elõ, vagy az e kérelmek tárgyában hozott
jogerõs döntésben foglaltaknak határidõre nem tesz eleget.
(2) Az állami adóhatóság a visszatérítési kötelezettség
érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában a végrehajtási jogot az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam
javára jegyezteti be.

5. szám
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sõoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire –
a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

A 3. § c)–d) pontja alapján teljesített befizetés a központi költségvetés bevételét képezi.
3. §
22. §
E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami felsõoktatási intézmények 2012. évi
fenntartói támogatásának meghatározása az elõzõ évi
összeg alapján, bázis jelleggel történik.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4. §

A Kormány 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú
és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 20. pontjában, az
1. § tekintetében a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában, a 4. § tekintetében a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú
és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról
szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában – a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (3) bekezdésben meghatározott mérték figyelembevételével – ugyancsak a felsõoktatási intézmények államilag támogatott
hallgatóinak tekintendõ a magyar állami ösztöndíjas
illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.”

2. §
Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében
meghatározott számítási alap összege – figyelemmel a fel-

Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A felsõoktatási intézmény a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ hallgatói szerzõdésrõl szóló kormányrendelet 4. §
(2) bekezdése szerinti összeget a 2. mellékletben meghatározott keretek között állapíthatja meg.”

5. §
Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a felsõoktatási intézmények képzési,
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 4. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdését,
9/A. §-át, 1–2. mellékletét 2012. január 1-jétõl kell
alkalmazni.”

6. §
Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. §
Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel
egészül ki.

8. §
E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fõ/év)
Megnevezés
Szakok, képzési területek

Képzési normatívák
Doktori

Mester képzés
(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Egyetemi

orvos, fogorvos, állatorvos

720

720

gyógyszerész

679

679

építész, építõmûvész

449

449

jogász

299

299

679

679

518

679

518

mester tanár

605

mûvészeti, mûvészetközvetítõ

940

518

egészségügyi

605

518
518

repülõmérnöki
agrár, mûszaki, természet-tudományi, informatika,
sporttudományi, nemzetiségi, szociális, pszichológia

605

345

gyógypedagógus, konduktor

605

gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész,
társadalomtudományi

405

405

hitéleti

449

345

518

518

518

230

230

210

230

Tudományos
normatívák

518
449

230

tanító-óvó

Fõiskolai

210
323

230

210

teljes munkaidõs oktatók

1300

számított kutatók

1300

minõsített teljes munkaidõs oktatók

1700

fokozatot szerzettek

1300

odaítélt fokozatok

600
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Osztatlan

államilag támogatott doktoranduszok
társ.tud. bölcsész, mûvészeti

650

500

term.tud., mûszaki, mûvészeti DLA

975

900
120
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fogyatékossággal élõ hallgatók után járó kiegészítõ
támogatás normatívája
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2. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez
Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fõ/év)
Költségkeretek
mesterképzés
Képzési terület/képzési ág

alapképzés
(osztatlan)
-tól

-ig

350

500

610

800

350

500

610

800

350

500

610

800

350

500

610

800

350

500

610

800

230

400

450

600

230

400

450

600

230

400

450

600

230

400

450

600

450

600

650

800

230

400

450

600

230

400

450

600

350

500

450

700

300

700

500

800

360

600

650

850

240

400

450

650

350

650

610

800

600

1600

700

1900
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A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS
1. AGRÁR
1
agrár mûszaki
2
élelmiszer- és kertészmérnöki
3
gazdasági-vidékfejlesztési és informatikus agrár mérnöki
4
környezetgazdálkodási és természetvédelemi mérnöki
5
mezõgazdasági
2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY
6
magyar
7
modern filológia
8
ókori és keleti filológia
9
pedagógia-pszichológia (pszichológia szak nélkül)
10
pszichológia szak
11
szabad bölcsészet
12
történelem
3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
13
közgazdasági
14
üzleti
4. INFORMATIKA
15
informatikai
5. JOGI
16
igazságügyi, munkajogi
6. MÛSZAKI
17
mûszaki képzési ágak
7. MÛVÉSZET
18
mûvészeti képzési ágak

-tól
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Költségkeretek
mesterképzés
Képzési terület/képzési ág

alapképzés
(osztatlan)

19
20
21
22

24
25
26
27
28
29

B)
30
31
32
33
34
35

37

-tól

-ig

550

700

–

–

500

600

600

800

500

550

650

750

230

400

–

–

–

–

600

800

350

450

610

800

350

450

610

800

300

600

450

800

300

600

450

800

300

450

600

800

350

600

610

800

–

2000

2400

–

450

500

300

700

–

650

800

–

–

–

–

1000

1900

–

1900

2700

–

1500

1600
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8. MÛVÉSZETKÖZVETÍTÉS
mûvészetközvetítés képzési ágak
9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
egészségtudományi
10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS
gyógypedagógus
óvodapedagógus, tanító
tanár
11. SPORTTUDOMÁNY
sport
testkultúra
12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY
politikatudomány
társadalomismeret
szociális
13. TERMÉSZETTUDOMÁNY
természettudományi képzési ágak
OSZTATLAN KÉPZÉS
1. AGRÁR
állatorvostudományi
erdõmérnöki
5. JOGI
jogász
6. MÛSZAKI
építészmérnöki
7. MÛVÉSZETI
építõmûvész
mûvészeti ágak
9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
orvos, fogorvos
gyógyszerész

-tól

5. szám
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HATÁROZATOK
A Kormány 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozata
a 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján
1. 2012-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes,
osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti és
a katonai felsõoktatást – 33 070 (+1017) teljes és (+15 550) részleges támogatásban részesülõ létszámban határozza
meg, az alábbiak szerint:

Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban
részesülõk létszáma

Részleges támogatásban
részesülõk létszáma
fõ

a)

a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma

3 500

b)

alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma

27 150
+1 017*

(+15 550)

1 300

(+100)

ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehetõ
hallgatók száma
igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók szám
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet közvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
c)

egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl
agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
jogász szakra felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók
száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma

*/ A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehetõ létszám.

2 700
250
3 600

(+4 600)

1 017
200
8 160

(+7 600)

2 800

(+100)

1 600
450
1 000
4 000
740
350
2 420
160
100
200
1 800
160

(+3 150)
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d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként –
a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.
2. a) A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 19 600 fõben
határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel
megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel
megegyezõ számú hallgató vehetõ fel.
b) A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszámát 500 fõben határozza meg.
3. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori
képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1300 fõben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók létszáma legfeljebb 430 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok,
a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 870 fõ lehet.
4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés
esetében a ponthatárok megállapításának függvényében,
továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az
összlétszám nem léphetõ túl.
5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi
minisztert – hogy a nemzetgazdasági és a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával – dolgozza ki az önköltséges
képzésben felsõfokú végzettséget és jogi, vagy gazdaságtudományok képzési területen, illetve jogász szakon szakképzettséget szerzett, a magyar állam által foglalkoztatni
kívánt személyek képzési költsége megváltásának, átvállalásának feltételrendszerét.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. szeptember 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozata
a Magyar Történelmi Film Közalapítvány
megszüntetésérõl
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a
Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.
pontja alapján a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján kezdeményezi a Magyar Történelmi Film Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését,
a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
2. A Kormány
a) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapító nevében
kérelmezze a Fõvárosi Törvényszéknél a Közalapítvány
megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását,
továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az
Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait a Nemzeti Erõforrás Minisztérium lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;
d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány vagyona értéke erejéig –, valamint a megszûnõ
Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a nemzeti erõforrás minisztert jelöli ki.
A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
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vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – a Kormány a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatására fordítja, amely vagyont a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont
c) alpontja szerinti feladatokra fordítani. A Kormány
egyetért azzal, hogy a Közalapítvány tulajdonában álló
filmalkotásokat az Alapító nevében a nemzeti erõforrás
miniszter a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet támogatására fordítja.
Felelõs:

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlését követõen azonnal

A miniszterelnök 4/2012. (I. 16.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontja alapján – a nemzeti erõforrás
miniszter elõterjesztésére –
dr. Biró Miklóst,
dr. Gács Ivánt,
dr. Kirchner Istvánt,
dr. Majtényi Györgyöt
– 2012. január 15-ei hatállyal –
fõiskolai tanárrá kinevezem.

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy a megszüntetésre kerülõ Közalapítványnál megõrzés
céljából elhelyezett filmalkotások további elhelyezésérõl
a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézeten
keresztül gondoskodjon.
Felelõs:

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert,
hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben
tájékoztassa.
Felelõs:
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nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlését követõen azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök 9/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének
megállapításáról
Megállapítom, hogy
dr. Dux Lászlónak, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
helyettes államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1)
bekezdése alapján történõ lemondására tekintettel
– 2012. január 28-ai hatállyal –
megszûnt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
NEFMI közlemény
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
intézményi ösztöndíjrészérõl
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról rendelkezõ, a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészének havi egy fõre jutó legnagyobb
összege a 2012. évben 5000 forint.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

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

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR
Pedagógusképzõ Intézetébe
fõiskolai tanári állás betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: Eötvös József Fõiskola Bács-Kiskun megye, Baja, Szegedi út 2.
A fõiskolai tanár feladata:
– az intézet felelõsségi körébe tartozó szakmai törzstárgyak – különösen gyermekirodalom, irodalomtörténet, poétikai (poétikatörténet) – oktatása, kutatása és fejlesztése,
– a tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok oktatásba történõ bevezetése,
– fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása,
– a fõiskolán folyó kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel,
– a fõiskola tudományos kiadványainak szerkesztése, sajtó alá rendezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség, PhD fokozat – irodalomtudomány szakterület,
– elõadások tartására alkalmas idegennyelv-ismeret,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– megkezdett habilitációs eljárás,
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– a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az Eötvös József Fõiskola oktatói
követelményrendszerében rögzített követelményeknek,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2012. szeptember 1.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 15.
A pályázat benyújtásának módja: három példányban, kizárólag postai úton.
A pályázatot az Eötvös József Fõiskola címére Prof. dr. Majdán János nevére kérjük megküldeni (6500 Baja,
Szegedi út 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „PF 122-1/2012 pályázat a Neveléstudományi Kar Pedagógusképzõ Intézet fõiskolai
tanári álláshelyére”.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Ejf honlap (www.ejf.hu)
Oktatási Közlöny
NKI honlap
Prof. Dr. Majdán János s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

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

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 20.

Badacsonytomaj Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8258 Badacsonytomaj,
Fõ út 14.
Tel.: (87) 571-270
Fax: (87) 471-289

*

Pipitér Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálása az elõzetes véleménynyilvánítási eljárást követõen, a pályázók meghallgatása után, a fenntartó önkormányzatok képviselõtestületeinek együttes ülésén
történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp.: a pótlékalap 230%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget igazoló om.. szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Pc.: Badacsonytomaj Város
Önkormányzat
Polgármestere
8258 Badacsonytomaj,
Fõ u. 14.
f.: Badacsonytomaj Város
Önkormányzat jegyzõje
személyesen vagy telefonon.
Tel: (87) 571-270
Bánd Község
Önkormányzata
8443 Bánd,
Petõfi u. 60.
Tel.: (88) 504-130
Fax: (88) 504-132

Német Nemzetiségi Óvoda Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekÓvodavezetõ
võképesség, német nemzetiségi óvodapedagógusi
Lf.: Bánd Község
diploma, német nyelvtuNémet Nemzetiségi
dás, 10 év óvodapedagóÓvodájában óvodavezetõi gusi gyakorlat.
feladatok ellátása.
Elõny: közoktatás-vezetõi
v., német nemzetiségi
hagyomány ápolása iránti
elkötelezettség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., iskolai végzettséget
igazoló om., részletes
szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Bánd Község
Önkormányzatának
Polgármestere
8443 Bánd, Petõfi u. 60.
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Budapest Fõváros
IV. Kerület Újpest
Önkormányzata
1041 Budapest,
István út 14.

2

Park Óvoda – Lakkozó
Tagóvoda
1048 Budapest,
Külsõ-Szilágyi út 46.
1048 Budapest,
Lakkozó u. 3.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus munkakörben
Lf.: óvodapedagógusként
az érvényben lévõ jogszabályok és alapdokumentumok elõírásai és ajánlásai
szerinti tervszerû nevelõi
munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli
teendõk ellátása.
A rábízott gyermekek testi,
lelki és szellemi fejlõdésének elõsegítése.
Vezetõként az intézmény
törvényes mûködésének
biztosítása, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása,
az intézményi költségvetés
betartása, munkáltatói,
vezetõi jogok gyakorlása.

Viola Óvoda
1042 Budapest,
Viola u. 11–13.
Óvodavezetõ,
óvodapedagógus
munkakörben
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4

Felsõfokú óvodapedagógus szakképesítés, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi,
valamint a pályázatokat az
Országos Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõ
véleményezi.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint
az elõírt szgy.-t igazoló om.,
b., amennyiben a pályázati
határidõ lejártakor nem tölt
be erkölcsi bizonyítványhoz
kötött munkakört, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatának a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, hogy a
Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottság, vm. a Képviselõtestületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, a csatolt
mellékletekkel együtt kell
benyújtani. Az a pályázat érvényes, amely formailag és
tartalmilag – a pályázati határidõ lejártakor – megfelel
a jogszabályi elõírásoknak
és a pályázati kiírásnak.
Pc.: Budapest Fõváros
IV. Kerület Újpest
Önkormányzat
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Polgármesteri Hivatala
Személyügyi Osztálya
1041 Budapest,
István út 14.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 6.

Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Ezüstfenyõ Óvoda
1116 Budapest,
Ezüstfenyõ tér 1.

Felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

Hétszínvirág Óvoda
1118 Budapest,
Dayka Gábor u. 4.

Mozgolóda Óvoda
1119 Budapest,
Lecke u. 15–19.

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.

Pitypang Óvoda
1118 Budapest,
Csíki-hegyek u. 11.

Kelenvölgyi Óvoda
1116 Budapest,
Kecskeméti J. u. 11–15.

Felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
nemzetiségi óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

Alsóhegy Utcai Óvoda
1118 Budapest,
Alsóhegy u. 13-15.

Felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

Csicsergõ Óvoda
1117 Budapest,
Siroki u. 6.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított 90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
a szolgálati idõ beszámítását
tartalmazó hiteles munkáltatói igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: papíralapon és CD-n
kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Oktatási és
Kulturális Osztály
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.
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Fürkész Óvoda
1117 Budapest,
Bogdánfy u. 1/b.

Gesztenyéskert Óvoda
1113 Budapest,
Badacsonyi u. 20–22.

Palánták Óvoda
1119 Budapest,
Mérnök u. 42.
Budapest Fõváros
XII. Kerület
Hegyvidéki
Önkormányzat
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel.: (1) 224-5942
Fax: (1) 224-5941

Süni Óvodák
1126 Budapest,
Németvölgyi út 29.

Zugligeti Óvoda
1125 Budapest,
Zalai út 30-32
Lf.: az óvoda irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.

Felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: az NKI internetes honlapján történõ közzétételtõl
számított 90 nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., szakmai ön., végzettséget igazoló hiteles om., b.,
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagot az
eljárásban résztvevõk
megismerhetik.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.
Pc., f.: Budapest Fõváros
XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel.: 224-5940
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Budapest Fõváros
XXI. Kerület
Csepel Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.

Gyermeksziget Óvodák
1211 Budapest,
Kossuth L. u. 140.

Gyál Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2360 Gyál,
Kõrösi út 54.
Tel./fax: (29) 540-920

Liliom Óvoda

Csodakút Óvoda
1211 Budapest,
II. Rákóczi F u. 110.
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Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus szakvizsga, elsõsorban: közoktatás-vezetõi vagy óvodai
menedzser vagy vezetõ
óvodapedagógus v., 5 év
szgy., vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján való közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., a pályázat véleményezésében és elbírálásában
részt vevõk betekintési jogára utaló nyilatkozatot, tovább
a korábbi munkaviszonyra
vonatkozó igazolásokat.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros
XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Oktatási, Mûvelõdési,
Ifjúsági és Sport Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy-Zs. u. 59/A
1751 Budapest, Pf. 85.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 10.

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
és a 18. § (1) bekezdésében felsorolt felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A megbízás 2017. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
végzettséget, szakmai képzetséget igazoló hiteles om.,
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagot az
eljárásban résztvevõk
megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti és két
másolati példányban, zárt
borítékban, „Liliom Óvoda
magasabb vezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc.: Gyál Város
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi, Oktatási
és Intézmény-felügyeleti
Iroda
2360 Gyál,
Kõrösi út 54.

Tiszacsege Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5.
Tel.: (52) 588-400
Fax: (52) 588-405

Városi Óvoda és Bölcsõde
4066 Tiszacsege,
Óvoda u. 3/a.

Óvodapedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy., az intézLf.: az intézményvezetõ
ményben óvodapedagógus
felelõs az óvodai és bölmunkakörben fennálló,
csõdei feladatok jogszahatározatlan idõre szóló
bályban, alapító okiratban, alkalmazás, illetve a megbelsõ szabályzatban foglal- bízással egyidejûleg óvotaknak megfelelõ ellátásért, dapedagógusi munkakörvalamint az intézmény
ben történõ, határozatlan
számára jogszabályokban idõre szóló alkalmazás,
elõírt kötelezettségek
büntetlen elõélet.
teljesítéséért.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ közzétételtõl
számított 45. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
Tiszacsege Város Önkormányzat képviselõ-testülete
bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp.: a pótlékalap 200%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget igazoló
om., részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., nyilatkozat, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot,
hogy hozzájárul-e pályázata
nyilvános képviselõ-testületi
ülésen való tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton, „Városi
Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
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Pc: Tiszacsege Város
Önkormányzatának
Jegyzõje
4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5.
f.: Füzesiné Nagy Zita
jegyzõ
Tel: (52) 588-400
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Szociális Közlöny,
Tiszacsege Város
Önkormányzatának
honlapja,
Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
hirdetõtáblája.

Újszászi Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsõde,
Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelési Központ
Igazgatója
5052 Újszász,
Kossuth út 13.

Városi Óvoda
5052 Újszász,
Bajcsy Zs. t 16.
Lf.: intézményegységvezetõi feladatok ellátása.

A Közokt.tv. 18. §:
büntetlen elõélet,
Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus munkakörben
szerzett legalább ötéves
szgy., pedagógus szakvizsga.
Elõny: pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, közoktatás
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pehi: 2012. máj.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a vonatkozó rendeletek az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., az intézményegység-vezetésére
vonatkozó szakmai programot, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, om., b., hozzájáruló nyilatkozatot arról,
hogy a pályázatába a véleményezési folyamatban érintettek betekinthessenek.
Pc: Újszászi Nevelési
Központ igazgatója
5052 Újszász,
Kossuth út 13.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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3
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Bácsalmás Kistérségi
Többcélú Társulás
6430 Bácsalmás,
Gr. Teleki J. u. 4–8.

Bácsalmás Kistérségi
Többcélú Társulás
Általános Iskolája
és Alapfokú

Közokt.tv. 18. § szerint,
ÁEI: 2012. aug. 1.
legalább öt év feletti szgy. A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. febr. 4.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Mûvészetoktatási
Intézménye
6430 Bácsalmás,
Szt. János u. 26.
Lf. intézmény törvényes
mûködésének biztosítása,
vezetõi feladatok ellátása.

Budakalász Város
Önkormányzata
2011 Budakalász,
Petõfi tér 1.
Tel: (26) 340-266
Fax: (26) 340-494
e-mail:
polghiv@budakalasz.hu
Weboldal:
www.budakalasz.hu

Kós Károly
Általános Mûvelõdési
Központ intézményvezetõ
és egyben Faluház intézményegység-vezetõ
munkakör
(magasabb vezetõ)

Közmûvelõdési
szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, legalább öt év
közmûvelõdési szgy.,
Intézményegységek:
Az 1/2000. (I.14.) NKÖM
Faluház Mûvelõdési Ház
rendelet szerint akkreditált
Könyvtár
vezetési-szervezési, pénzKalász Mûvészeti Iskola
ügyi-gazdasági, államházAlapfokú Mûvészetoktatási tartási ismereteket is nyújIntézmény
tó közmûvelõdési intézmény-vezetõ v..
Munkavégzés helye:
Elvárt kompetenciák:
2011 Budakalász,
színvonalas közmûvelõSzentendre út 9.
dési tevékenység, kiemelkedõ kommunikációs
és szervezõképesség,
átlagon felüli írásos és
szóbeli kifejezõkészség,
kiváló problémamegoldó
és konfliktuskezelési
képesség, terhelhetõség
és jó munkabírás,
átlagon felüli vezetõi
kompetenciák.
Elõny: legalább öt év
vezetõi gyakorlat,
kiemelkedõ szakirányú
szakmai vagy

Pehi: 2012. ápr. 4.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp.: 230 %
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., vpr.
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (180/2011.)
ellátva kell benyújtani.
Pc: Németh Balázs
társulási elnök
6430 Bácsalmás,
Gr. Teleki u. 4–8.
f.: Prikidánovics Antal
munkaszervezet vezetõ
Tel: (79) 541-210
ÁEI: 2012. szept. 7.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pehi: 2012. jún. 28.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a végrehajtására
kiadott rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., motivációs levél, vpr., hiteles
om., nyilatkozat (a pályázónak a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy hozzájárul-e
teljes pályázati anyagának
a véleményezõk és döntéshozók részére történõ sokszorosításához, továbbításához
és annak nyilvános vagy zárt
ülésen történõ tárgyalásához,. b., alkalmazás esetén
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Budapest Fõváros
IV. ker. Újpest
Önkormányzata
1041 Budapest,
István út 14.

2

Angol Tagozatos
Általános Iskola
1047 Budapest,
Fóti u. 66.
Betöltendõ munkakör:
tanító vagy tanár
Beosztás: igazgató
(Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.)
Lf.: pedagógusként – a
közoktatási törvény elõírásainak megfelelõ óraszámban – ellátja a szaktárgy
tanítását. Igazgatóként
az intézmény törvényes
mûködésének biztosítása,
a pedagógiai munka
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tudományos tevékenység,
idegen nyelv közép- vagy
felsõfokú ismerete,
A vpr. tartalmazza a település nemzetiségi jellegének, kulturális tradiciójának ápolását, fejlesztését.

vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, a pályázati
anyagot CD-n és egy
példányban kinyomtatva, a
munkakör megnevezésével
„Pályázat-KK ÁMK igazgató” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Budakalász Város
Önkormányzat
Polgármestere
2011 Budakalász,
Petõfi tér 1.
F: Villám Zsuzsanna
az Oktatási, Kulturális és
Sport Osztály vezetõje
Tel: (26) 343-363
108 mellék, vagy a
villam.zsuzsanna@
budakalasz.hu e-mail címen.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. márc. közepe)
Budakalászi Hírmondó
újság: (2012. februári lapszám) www.budakalasz.hu
2012. február eleje.

Fõiskolán vagy egyetemen
szerzett pedagógus v.,
továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább öt év
szgy., (pedagógus munkakörben), büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázókat az önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi,
valamint a pályázatokat az
országos Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõ
véleményezi.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálko-
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szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az
intézményi költségvetés
betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetõi jogok gyakorlása.

Csokonai Vitéz Mihály
12 Évfolyamos Gimnázium
1048 Budapest,
Bõrfestõ u. 5–9.
Betöltendõ munkakör:
Tanár
Beosztás: Igazgató
(Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.)
Lf.: tanárként – a közoktatási törvény elõírásainak
megfelelõ óraszámban –
ellátja a szaktárgy tanítását. Igazgatóként az intézmény törvényes mûködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai munka
szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetõi jogok gyakorlása.
Budapest Fõváros
XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Ádám Jenõ
Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola
1118 Budapest,
Köbölkút u. 27.

Bethlen Gábor
Általános Iskola
és Újreál Gimnázium
1115 Budapest,
Bartók Béla út 141.

3
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dásra épülõ fejlesztési elképzelést, képesítést igazoló okiratokat, ill. om., valamint az
elõírt szgy-ot igazoló okmányok másolatát, b., amennyiben a pályázati határidõ lejártakor nem tölt be erkölcsi
bizonyítványhoz kötött munkakört, nyilatkozatot, hogy a
Egyetemi szintû tanári v. pályázati anyagában foglalt
és szakképzettség,
személyes adatainak a pályátovábbá pedagógus-szak- zati eljárással összefüggésvizsga, legalább öt év
ben szükséges kezeléséhez
szgy. (pedagógus munka- hozzájárul, nyilatkozatot,
körben), büntetlen elõélet, hogy a Közmûvelõdési
vagyonnyilatkozat-tételi
és Oktatási Bizottság, valakötelezettség.
mint a Képviselõ-testületi
ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.
Az a pályázat érvényes,
amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidõ
lejártakor – megfelel a jogszabályi elõírásoknak és
a pályázati kiírásnak.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, a csatolt
mellékletekkel együtt kell
benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
IV. kerület
Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Személyügyi Osztálya
1041 Budapest,
István út 14.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 6.
Egyetemi vagy fõiskolai
szintû v. és szakképzettség, legalább ötéves szgy.,
pedagógus szakvizsga
megléte.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl
számított 90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szolgálati idõ beszámítását
tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást.
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József Attila Gimnázium
1117 Budapest,
Váli u. 1.

Kelenvölgyi Általános
Iskola
1116 Budapest,
Kecskeméti József u. 14.
Budapest, XII. kerület
Jókai Mór
Hegyvidéki Önkormányzat Általános és Német
1126 Budapest,
Nemzetiségi Iskola
Böszörményi út 23–25.
1125 Budapest,
Diana út 4.
A munkakör megjelölése:
tanár (határozatlan idõre
történõ kinevezéssel).
A beosztás megjelölése:
igazgató (magasabb
vezetõ).
Lf: az iskola irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Solti György Zenei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
1122 Budapest,
Maros u. 54/B
A munkakör megjelölése:
tanár (határozatlan idõre
történõ kinevezéssel).
A beosztás megjelölése:
igazgató (magasabb
vezetõ).
Lf.: Az iskola irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

4

A pályázat benyújtásának
módja: papíron és CD-n is
be kell adni.
Pc: Bp. Fõv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata,
Oktatási és Kulturális
Osztály
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
1114 Budapest,
Bartók Béla út 27.

Montágh Imre
Általános Iskola,
Óvoda és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
1119 Budapest,
Fogócska u. 4.
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Egyetemi vagy fõiskolai
szintû gyógypedagógiai
tanári v. és szakképzettség, legalább ötéves szgy.,
pedagógus szakvizsga
megléte.

Tanári v. és szakképzettség, legalább öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenést
követõ 30 nap.
Pehi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 90 nap.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott
határidõben megfelelõ
pályázatok nem érkeznek.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai ön., hiteles okiratok, b., nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk
megismerhetik.
Pc., f.: Budapest, XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel: 224-5940
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Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
XXI. Szent Imre tér 10.

2

Eötvös József
Általános Iskola
1213 Budapest,
Szent István út 232.

Lajtha László
Általános Iskola
1215 Budapest,
Csete B. u. 1–11.

Herman Ottó
Általános Iskola
1214 Budapest,
Gombos tér 1.

Vermes Miklós
Általános Iskola
1214 Budapest,
Tejút u. 2.

Fasang Árpád
Zenei Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1211 Budapest,
Posztógyár u. 2.

Csopak Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
8229 Csopak,
Petõfi u. 2.
Tel: (87) 446-250

Általános Iskola
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.

3
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Felsõfokú pedagógus v.
és közoktatás vezetõi vagy
tanügy-igazgatási szakértõi pedagógus szakvizsga,
öt év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történõ közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
A pályázathoz csatolni kell
kell: om., b., a pályázat éleményezésében és elbírálásában résztvevõk betekintési
jogára utaló nyilatkozatot,
korábbi munkaviszonyra
vonatkozó igazolásokat.
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton vagy személyesen „igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Budapest, XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Oktatási Ágazat
Felsõfokú zenemûvészeti 1212 Budapest,
tanári v. és közoktatás
Bajcsy Zs. u. 59/A
vezetõi vagy tanügy-igaz- Levelezési cím:
gatási szakértõi pedagógus 1751 Budapest, Pf. 85.
szakvizsga, öt év szgy.,
A pályázat további megjelevagyonnyilatkozat-tételi
nési helye, várható ideje:
eljárás lefolytatása.
NKI internetes honlap:
2012. febr. 10.
Fõiskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezést a Paloznak
Önkormányzata véleményének kikérését követõen a
Szociális és Oktatási bizottság javaslatára a Képviselõtestület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezés az irányadó +
magasabb vp. (a pótlékalap
200–500%-a).
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a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

Mór Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8060 Mór,
Szent István tér 6.

Pászti Miklós
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8060 Mór,
Szabadság tér 7.

Fõiskola, szakirányú
felsõfokú v., Kotv. 17. §
(1) bekezdés k, 18. §
(1)–(2) bekezdés szerint,
pedagógus szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
oklevél, legalább öt év
Lf: az igazgató az intézfeletti szakmai tapasztalat,
mény egyszemélyi felelõs vagyonnyilatkozat-tételi
vezetõje, aki felel az intéz- eljárás lefolytatása,
mény szakszerû és törvébüntetlen elõélet.
nyes mûködéséért, az
ésszerû és takarékos gazdálkodásért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenõrzi
az oktató-nevelõ munkát, a
pedagógiai programban
meghatározott feladatok
figyelembevételével.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., nyilatkozatot, hogy
pályázatának zárt vagy nyílt
ülésén történõ tárgyalását
kéri, nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Ambrus Tibor
polgármester
8229 Csopak,
Petõfi u. 2.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony .
Pbhi: 2012. márc. 30.
Pehi: 2012. máj. 30.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., szakmai
program, a Korm. r. 5. §
(8) bekezdés, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról,
hogy hozzájárul a pályázati
anyag sokszorosításához,
illetve ha kéri a nyilvános
ülésen történõ tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (1/176/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani.
A pályázatot elektronikus
úton is meg kell küldeni
Fenyves Péter
polgármester részére
fenyves@mor.hu címen
keresztül, vagy a pályázathoz
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mellékelve CD lemezen.
Pc: Fenyves Péter
polgármester
Mór Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
8060 Mór,
Szent István tér 6.
f: Dr. Némethné Utry Edit
Tel: (22) 560-839
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu,
www.mor.hu honlapon
történik
2012. márc. 1-jei
publikálással.
Pápa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8500 Pápa,
Fõ u. 12.

Pápai Gazdasági
Szakképzõ Iskolai
és Kollégium
8500 Pápa,
Veszprémi u. 45.
Ellátandó munkakör:
pedagógus

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/B. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban
foglaltak figyelembe
vételével a munkáltatónál
fennálló közalkalmazotti
Lf.: az intézmény egysze- jogviszony, vagy a megbímélyi felelõs vezetõjeként zással egyidejûleg közalbiztosítja az intézmény
kalmazotti jogviszonyba
rendeltetésszerû
történõ kinevezés,
mûködését.
A Közokt.tv. 17. és
Felelõs az intézmény
18. §-ában meghatározott
ésszerû és takarékos gazpedagógus munkakör
dálkodásért, a költségvetési betöltéséhez szükséges v.
elõirányzat betartásáért,
és szakképzettség,
gyakorolja az intézményvalamint pedagógus
ben foglalkoztatottakkal
szakvizsga, a legalább öt
kapcsolatos munkáltatói
év pedagógus munkakörjogokat, képviselõ az intéz- ben szerzett szgy.,
ményt a fenntartó önkorvagyonnyilatkozat-tételi
mányzat, valamint az
kötelezettség.
egyéb szakmai irányító
szervezetek elõtt.

ÁEI: azonnal
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálásáról, a véleményezési eljárást követõ soron következõ ülésen Pápa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: b., hiteles om., részletes
szakmai ön., vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket is
részletezõ programot, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy kinevezése esetén
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okokról,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
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hozzájárul, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a személyét érintõ ügy
nyilvános ülésen történõ
tárgyalásához.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen az alább
megjelölt helyen, vagy postai
úton, zárt borítékban
(6/33/2012.) megjelöléssel
ellátva, egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Pápa Város
Önkormányzatának
Polgármestere
8500 Pápa, Fõ u. 12.
f.: Horváthné Farkas Andrea
köztisztviselõ
Tel: (89) 515-061
Pásztó Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3060 Pásztó,
Kölcsey F. u. 35.

Pásztó Városi
Önkormányzat
Általános Iskolája
3060 Pásztó,
Nagymezõ út 36.
és tagintézményei
Lf.: Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának vezetése és az ehhez
kapcsolódó feladatok:
pedagógiai feladatok,
tanügyi igazgatási feladatok, személyzeti munka
ellátása, gazdálkodási
feladatok.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság,
legalább öt éves szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, felsõfokú
pedagógusi v., pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 15-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Pbhi: 2012. máj. 2.
Pehi: a pályázat benyújtásának határidejét követõ
60 napon belül a képviselõtestület ülésén.
A képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
saját kézzel írott részletes
szakmai ön., az eddigi munkakörök és tevékenységek
leírása, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, közjegyzõ
által hitelesített om.,
vagy eredeti okiratok, b.,
nyilatkozat arról, hogy
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a pályázati anyagokat az
eljárásban résztvevõk megismerhetik, nyilatkozat arról,
hogy a képviselõ-testület
és a bizottságok nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalják
a pályázatot.
Hiánypótlásnak helye nincs.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott küldeményként postai úton „Általános
iskolai igazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Pásztó Város
polgármestere
3060 Pásztó,
Kölcsey F. u. 35.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
www.paszto.hu
Poroszló-ÚjlõrincfalvaSarud Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája
és Óvodája
3388 Poroszló,
Fõ út 6.

Vass Lajos
Általános Iskola
3388 Poroszló,
Alkotmány út 3.

Pedagógus fõiskola,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus munkakörben
szerzett – legalább öt év
szakmai tapasztalat,
Lf: Poroszló-Újlõrincfalva- B kategóriás jogosítvány,
Sarud Közoktatási
vagyonnyilatkozat-tételi
Intézményfenntartó
eljárás lefolytatása,
Társulás Általános Iskolája büntetlen elõélet,
és Óvodája, mint többcélú cselekvõképesség.
intézmény, ezen belül közös igazgatású közoktatási
intézmény szakmai irányítása, vezetése, az irányadó
jogszabályokban a közoktatási intézmény vezetõje
részére meghatározott feladatok ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 27.
Pehi: 2012. jún. 27.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr, om.,
b., nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményezõ, elbíráló szervek
megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Poroszló Községi
Önkormányzat
3388 Poroszló,
Fõ út 6.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március hó.
Salgótarján Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Bólyai János Gimnázium
és Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Kissomlyó út 1–3.

A Közokt.tv., továbbá
a Kjt., és a Korm. rendeletben meghatározott
feltételek.
A magasabb vezetõi beLf: az intézmény szakmai osztás ellátására megbívezetése, munkáltatói jog- zást az kaphat, aki a munkörök gyakorlása, személyi káltatóval közalkalmazotti
és munkaügyi feladatok
jogviszonyban áll, vagy a
ellátása.
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti jogviszonyba, pedagógus munkakörbe kinevezhetõ.
Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása a
pályázat elnyerése esetén.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstõl
számított 30. nap
2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás.
A Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., az eddigi munkahelyei
(a munkahelyek felsorolása,
a munkaviszony kezdetének
és végének megjelölésével),
beosztásokat ismertetõ szakmai ön., vpr., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez, valamint pályázata fénymásolásához hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásos formában, postai úton vagy személyesen a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal és
„Bólyai igazgató” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

478

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

Madách Imre Gimnázium
és Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Arany János út 12.
Lf: az intézmény szakmai
vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása, személyi
és munkaügyi feladatok
ellátása.

Stromfeld Aurél
Gépipari, Építõipari
és Informatikai
Szakközépiskola
3106 Salgótarján,
Rákóczi út 60.
Lf.: az intézmény szakmai
vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása, személyi
és munkaügyi feladatok
ellátása.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való megjelenéstõl számított 30. nap 2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás.
A Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., az eddigi munkahelyei
(a munkahelyek felsorolása,
a munkaviszony kezdetének
és végének megjelölésével),
beosztásokat ismertetõ szakmai ön., vpr., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez, valamint pályázata fénymásolásához hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásos formában,
postai úton vagy személyesen a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal
és „Madách igazgató” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstõl
számított 30. nap
2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás.
A Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., az eddigi munkahelyei
(a munkahelyek felsorolása,
a munkaviszony kezdetének
és végének megjelölésével),
beosztásokat ismertetõ szakmai ön., vpr., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléshez, valamint pályázata fénymásolásához hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásos formában,
postai úton vagy személyesen a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal
és „Stromfeld igazgató”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Táncsics Mihály
Közgazdasági, Ügyviteli,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakiskola
3100 Salgótarján,
Május 1. út 58.
Lf.: az intézmény szakmai
vezetése, munkáltatói jogkörök gyakorlása, személyi
és munkaügyi feladatok
ellátása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstõl
számított 30. nap
2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás.
A Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., az eddigi munkahelyei
(a munkahelyek felsorolása,
a munkaviszony kezdetének
és végének megjelölésével),
beosztásokat ismertetõ szakmai ön., vpr., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
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szükséges kezeléshez, valamint pályázata fénymásolásához hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásos formában, postai úton vagy személyesen a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal és
„Táncsics igazgató” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc.: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Székyné dr. Szirémi Melinda
polgármester
3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

Szeged Megyei Jogú Város
Közgyûlése
6745 Szeged,
Széchenyi tér 10.

Tabán Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
6723 Szeged,
Tabán u. 16.

A Ktv. 16–17. és 18. §-ai
szerint meghatározottak.
A magasabb vezetõi beosztás ellátására szóló
megbízást az kaphat, aki
az intézményi munkáltatóLf.: ellátja a közoktatásról val közalkalmazotti jogviszóló 1993. évi LXXIX.
szonyban áll vagy a megtörvény (továbbiakban:
bízással egyidejûleg közKtv.) 54. § (1)–(2) bekez- alkalmazotti munkakörbe
dés és az 55. § (2) bekezkinevezhetõ.
dés szerinti feladatokat,
A 277/1997. (XII. 22.)
irányítja, összehangolja
Korm. rendelet 20. §
az intézmény munkáját,
(5) bekezdése szerint
gondoskodik az intézmény 2010. január 1-jétõl
mûködéséhez szükséges
kezdõdõen közoktatási
belsõ szabályzatok elkészí- intézmény vezetésére új
tésérõl, elõterjesztésérõl,
megbízást az kaphat, aki
betartásáról.
rendelkezik pedagógusEllátja az intézmény képvi- szakvizsgával.
seletét, kapcsolatot tart a
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.
A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen ellátja a beosztásával összefüggõ
munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírás
szerint a munkakörébe
tartozó egyéb feladatokat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 21.
Pehi: A Korm. rendelet 5. §
(9) bekezdése szerinti, véleményezési határidõ lejártát
követõ harmincadik,
amennyiben a pályázatok
száma a huszonötöt eléri,
hatvanadik napot követõ
elsõ közgyûlés napja.
A pályázat elbírálásáról a
közgyûlés döntését követõen
értesítjük a pályázókat.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
anyagát az eljárásban részt
vevõk megismerhetik,
nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
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A pályázati feltételeket, továbbá a pályázat benyújtásával és a pályázati eljárással
kapcsolatos rendelkezéseket
a Ktv., a Kjt. és a végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet, a
277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet, valamint az egyes
nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet tartalmazza.
A pályázat benyújtásának
módja: postán kell benyújtani, három példányban.
Pc: Szeged Megyei Jogú
Város Polgármestere
6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.
f.: Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és
Sportirodáján, valamint a
Polgármesteri Hivatal
Személyzeti Osztálya
Tel: (62) 564-209
(62) 564-223
(62) 564-271
Zalaszentgrót Város
Önkormányzata
8790 Zalaszentgrót,
Dózsa Gy. u. 1.
Tel: (83) 562-960
Fax: (83) 361-870

Deák Ferenc Többcélú
Térségi Oktatási Központ
8790 Zalaszentgrót,
Kossuth u. 11.
Lf.: az intézmény törvényes mûködtetésének
biztosítása a magasabb
vezetõi feladatok ellátása.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 1.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ közzétételtõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. ápr. 30.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., b., om.,
pedagógus szakvizsga
meglétét igazoló om., adatvédelmi nyilatkozatot,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázatot nyílt vagy zárt
ülésen tárgyalják.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc., f.: Baracskai József
polgármester.
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budapest Fõváros
XI. kerület
Újbuda Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Újbudai Logopédiai
és Pedagógiai
Szakszolgálat
1114 Budapest,
Kanizsai u. 17–25.

Logopédus szakképesítés
és a szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy., pedagógus
szakvizsga megléte.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított 90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni
kell: a szolgálati idõ beszámítását tartalmazó hiteles
munkáltatói igazolást.
A pályázat benyújtásának
módja: papíron és CD-n is
kérjük beadni.
Pc.: Bp. Fõv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata,
Oktatási és Kulturális
Osztály
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4.

Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
XXI. Szent Imre tér 10.

Nagy Imre
Általános Mûvelõdési
Központ
1214 Budapest,
Simon B. st. 4–8.

A Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltak és
közoktatás-vezetõi, vagy
tanügy-igazgatási szakértõi pedagógus szakvizsga,
öt év szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapon történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., a pályázat véleményezésében és elbírálásában
részt vevõk betekintési jogára utaló nyilatkozatot, továbbá a korábbi munkaviszonyra
vonatkozó igazolásokat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Oktatási, Mûvelõdési,
Ifjúsági és Sport Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy Zs. u. 59/A
Levelezési cím:
1751 Budapest, Pf. 85.
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A pályázat további megjelenésének helye, várható ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 10.
Általános Mûvelõdési
Központ
Tel: (54) 460-362
Fax: (54) 522-003

ÁMK Sári Gusztáv
Tagiskolája
4183 Kaba,
Kossuth u. 2.
Tel: (54) 460-362
Fax: (54) 522-003

Fõiskola, pedagógus v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus szakvizsga.

Tagiskola vezetésére szóló
igazgatói megbízás.

Éltes Mátyás
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.

Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
Intézményegység-vezetõ

Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
tagintézmény-vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez megfelelõ v.,
a Közokt.tv. és a 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
elõírásai, valamint a pedagógus-továbbképzésrõl
szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §-a
szerint.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. jun. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
300 % vp.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a tagiskola vezetésére vonatkozó,
helyzetelemzésre alapozott
vpr., b., om., egyéb kompetenciák másolata, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (26/2012.) ellátva
kell benyújtani.
Pc., f: Váradi Istvánné
fõigazgató
4183 Kaba,
Kossuth u. 2.
Tel: (20) 986-9699

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõ 30 nap.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A tagintézmény
A pályázathoz csatolni kell:
vezetéséhez megfelelõ v., hitelesített om., szakmai ön.,
a Közokt.tv. és a 14/1994. b., korábbi munkahelyek
(VI. 24.) MKM rendelet
igazolása.
elõírásai, valamint a peda- A pályázat benyújtásának
gógus-továbbképzésrõl
módja: három példányban,
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szóló 277/1997. (XII. 22.) postai úton vagy személyeKorm. rendelet 20. §-a
sen kell benyújtani.
szerint.
Pc: Bacsó Ágnes igazgató
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Újszászi Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsõde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési
Központ Igazgatója

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
5052 Újszász,
Iskola út 8.
Intézményegység-vezetõ

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. §, büntetlen elõélet, az adott pedagógiai
szakszolgálat intézményében, pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, a szakképesítésnek megfelelõ pedagógusmunkakörben szerzett legalább öt év szgy., a pedagógiai szakszolgálat intézményében pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább öt éves szgy.,
pedagógus szakvizsga.
Elõny: pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, egységes
pedagógiai szakszolgáltat
irányításában szerzett
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pehi: 2012. május
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a vonatkozó
rendeletek az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., az intézményegység vezetésére
vonatkozó szakmai programot, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, om., b., hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy
a pályázatában a véleményezési folyamatban érintettek
betekinthessenek.
Pc: Újszászi Nevelési
Központ igazgatója
5052 Újszász,
Kossuth út 13.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
*

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
e-mail: info@gblsz.hu

Számítástechnika– vagy
informatika–szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: a két szak
kombinációja.

ÁEI.: 2012. szept. 1.
Jelentkezés: írásban.
Pc: Deme Edina igazgató.

Közgazdásztanár
kereskedelem-marketing
szakirány

Egyéb
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Kandó Kálmán
Szakképzõ Iskola,
Általános Iskola
és Középfokú Kollégium
2805 Tatabánya,
Sárberek,
Pf. 157.
Réti út

Gyakorlati oktatásvezetõ

Mûszaki szakirányú
fõiskolai vagy egyetemi
v., vezetõi tapasztalat a
szakképzésben – legalább
három év.

ÁEI: 2012. márc. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 15 nap.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön.
Pc: a meghirdetett munkahely igazgatója.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A pályázatra irányadó jogszabályok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendelkezésérõl szóló 150/1992.
(XI. 20.) számú Korm.
rendeletben foglaltak.
Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, és a
képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet szerint.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
ápr. 30-ig, öt évre szól.
Határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a vezetõi
megbízással egyidejûleg
felsõfokú végzettségû vagy
felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben történõ
ötéves idõre szóló kinevezés.
Pbhi: 2012. márc. 30. a postai keletbélyegzõ szerint.
Pehi: a benyújtási határidõ
leteltét követõ 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Humánügyi
bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le
a pályázók személyes meghallgatását és bontja fel

Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.

*

Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár Intézmény
Vezetõ

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõ
tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben legalább öt
éves szgy-ot szerzett és kiemelkedõ közmûvelõdési
tevékenységet végez.
Rendelkezik könyvtárosi
szakirányú egyetemi végzettséggel vagy fõiskolai
szakirányú végzettséggel.
Legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy
felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ szgy.

a zárt borítékot és javaslatot
tesz az intézményvezetõ személyére a képviselõ-testület
felé.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b. vpr.
A szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, referenciák megjelölése.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(716/2012.), valamint
a pályázat megnevezésével:
„Mûvelõdési Ház és Könyvtár intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva,
vagy személyesen: Cserepka
András polgármester.
Pc: Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.
f: Cserepka András
polgármester
www.orbottyan.hu

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet beolvadással történõ
megszüntetésérõl szóló átalakító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1)–(2) bekezdése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet (a továbbiakban: Intézet) a Foglalkoztatási Hivatalba történõ beolvadással 2011. december 31.
napjával megszüntetem.
1. A beolvadással megszûnõ központi költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése:
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet.
Rövidített elnevezése:
NSZFI.
Elnevezése angolul:
National Institute of Vocational and Adult Education.
Rövidített angol elnevezése:
NIVE.
Elnevezése németül:
Nationalinstitut für Berufsbildung und Erwachsenenbildung.
1.2. Székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 52.
1.3. A költségvetési szervet létrehozó jogszabály:
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
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1.4. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
1.5. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos.
1.6. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
A költségvetési szerv központi hivatal.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja: 2011. december 31.
3. A megszüntetésrõl rendelkezõ határozat, jogszabály:
3.1. A megszüntetésrõl rendelkezõ határozat:
A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat.
3.2. A megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály:
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet.
4. A megszüntetés oka:
A Kormány a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer egyszerûsítése és hatékonyabbá tétele érdekében rendelkezett
arról, hogy a Foglalkoztatási Hivatal bázisán egy központi hivatalt hoz létre, amely a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségnek a Foglalkoztatási Hivatalba történõ
beolvadásával, valamint a Foglalkoztatási Hivatal név- és feladatmódosulásával valósul meg.
5. Az átvevõ általános jogutód költségvetési szerv neve és címe:
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint az Intézet általános jogutódja a Foglalkoztatási Hivatal, amelynek neve
2012. január 1-jétõl Nemzeti Munkaügyi Hivatalra módosul (a továbbiakban: átvevõ költségvetési szerv).
Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
6. A beolvadással megszûnõ központi költségvetési szerv közfeladatainak jövõbeni ellátása:
Az Intézet által ellátott közfeladatokat 2012. január 1-jétõl a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el.
7. A megszûnõ központi költségvetési szerv jogutódlása:
7.1. Az Intézet általános jogutódja az átvevõ költségvetési szerv.
7.2. Az Intézet költségvetési elõirányzatai feletti rendelkezési jogosultság az átvevõ költségvetési szervhez kerül.
7.3. Az Intézet leltárral alátámasztott vagyona – ideértve a vagyoni értékû jogokat, a követeléseket és kötelezettségeket is – az átvevõ költségvetési szervhez kerül.
7.4. Az Intézet által foglalkoztatott, kormánytisztviselõi jogviszonyban, valamint egyéb, foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló személyeket az átvevõ költségvetési szerv foglalkoztatja tovább.
7.5. Az Intézet szerzõdései, jogosultságai és kötelezettségei, jogi eljárásai – beleértve a folyamatban lévõ valamennyi
ügyben keletkezett jogokat és kötelezettségeket – tekintetében az átvevõ költségvetési szerv lép az Intézet helyébe.
8. Záró rendelkezések:
Jelen átalakító okirat 2011. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet NGM/17.823/12/2011. számú, 2011. november 10-én kelt alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 28.
Ikt.sz. NGM 26.616/4/ 2011.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A megyei intézményfenntartó központok intézményvezetõi pályázati felhívásai*
*

A pályázati felhívásokat az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 5. számának CD melléklete (489–762) tartalmazza, amelyet az elõfizetõknek kérésre
megküldünk (fax: 338-4746; e-mail: megrendeles@mhk.hu)
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A megyei intézményfenntartó központok intézményvezetõi pályázati felhívásai
Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
*

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Baranya Megyei
Intézményfenntartó
Központ
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.

Meixner Ildikó
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Kollégium
Mohács,
Kórház u. 1–3.

Büntetlen elõélet, felsõfokú szakirányú gyógypedagógiai tanári v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
szükséges vezetõi kompetenciák: döntési, együttmûködési, konfliktuskeze
lési készség, felelõsségLf: a közoktatási intéztu
dat.
mény vezetõjének feladata
Egyéb kompetenciák:
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése, teljesítményorientáltság,
terhelhetõség, problémára
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakor- való nyitottság, problémamegoldó képesség.
lása és döntéshozatal az
Elõny: közoktatás vezetõi
intézmény mûködésével
szakvizsga, közoktatási
kapcsolatban minden
intézményvezetõi
olyan ügyben, amelyet
tapasztalat.
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
állandó fõfoglalkozású.
Teljes munkaidõ:
heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, zárt borítékban
„Mohácsi Általános Iskola
igazgatója” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
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Személyesen: Dr. Gálné
dr. Babinecz Erzsébet
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
III. em. 308.
Pc: Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
F: Vargáné dr. Kohner Emõke a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel.: (72) 500-488
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Baranya Megyei
Kormányhivatal honlapja.
Baranya Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Kollégium
Komló,
Tompa M. u. 14.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
állandó fõfoglalkozású.
Teljes munkaidõ:
Heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Baranya
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
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foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, öt éves szgy.-t
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, zárt borítékban
„Komlói Általános Iskola
igazgatója” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Dr. Gálné
dr. Babinecz Erzsébet
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
III. em. 308.
Pc: Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
F: Vargáné
dr. Kohner Emõke
a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel.: (72) 500-488
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Baranya Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Baranya Megyei
II. Béla Középiskola,
Élelmiszeripari Szakiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
Pécsvárad,
Vak Béla út 8.

Büntetlen elõélet,
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Szükséges vezetõi
kompetenciák: döntési,
együttmûködési, konfliktuskezelési készség,
felelõsségtudat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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Lf.: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Egyéb kompetenciák:
teljesítményorientáltság,
terhelhetõség, problémára
való nyitottság, problémamegoldó képesség.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, közoktatási
intézményvezetõi
tapasztalat.
Egyéb kompetenciák:
teljesítményorientáltság,
terhelhetõség, problémára
való nyitottság, problémamegoldó képesség.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, közoktatási
intézményvezetõi
tapasztalat.

A foglalkoztatás jellege:
állandó fõfoglalkozású.
Teljes munkaidõ:
heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, zárt borítékban
„Pécsváradi Középiskola
igazgatója” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Dr. Gálné
dr. Babinecz Erzsébet
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
III. em. 308.
Pc: Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
F: Vargáné
dr. Kohner Emõke
a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel.: (72) 500-488
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Baranya Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Baranya Megyei
Radnóti Miklós
Szakközép- és Szakiskola
és Kollégium
Mohács,
Kossuth L. u. 71.
Lf.: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
állandó fõfoglalkozású.
Teljes Munkaidõ:
Heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy-t igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel
közléséhez).
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban
„Mohácsi Középiskola igazgatója” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Személyesen:
Dr. Gálné
dr. Babinecz Erzsébet
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9. III. em. 308.
Pc: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
F: Vargáné dr. Kohner Emõke
a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel: (72)500-488
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Baranya Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Baranyai Pedagógiai
Szakszolgáltatok
és Szakmai Szolgáltatások
Központja
Pécs,
Egyetem u. 2.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: állandó fõfoglalkozású.
Teljes Munkaidõ:
Heti 40 óra.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy-t igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, zárt borítékban
„Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Személyesen:
Dr. Gálné
dr. Babinecz Erzsébet
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
III. em. 308.
Pc: Baranya Megyei
Intézményfenntartó
Központ
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
F: Vargáné
dr. Kohner Emõke
a Baranya Megyei
Intézményfenntartó
Központ munkatársa
Tel: (72) 500-488
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Baranya Megyei
Kormányhivatal honlapja.
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Békés Megyei
Intézményfenntartó
Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.

2

Békés Megyei
Tisza Kálmán
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium,
Speciális Szakiskola,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Kollégium
5900 Orosháza,
Kossuth tér 1.

3

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései
és 18. §-a szerinti v.,
legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Az intézményvezetõi
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalLf: a közoktatási intézmazotti jogviszonyban áll,
mény vezetõjének feladata vagy a megbízással egyaz intézmény szakszerû
idejûleg közalkalmazotti
és törvényes mûködtetése, munkakörbe kinevezhetõ.
a takarékos gazdálkodás,
Elõny: közoktatás vezetõi
a munkáltatói jogok gyaszakvizsga, többcélú
korlása és döntéshozatal
intézményben szerzett
az intézmény mûködésével vezetõi tapasztalat,
kapcsolatban minden
idegennyelv-ismeret
olyan ügyben, amelyet
(angol, német vagy
jogszabály nem utal más
francia), amelynek
hatáskörébe.
igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal
egyenértékû okirat, bemutatásával, tudományos
fokozat.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének kikérése után a Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:a Kjt.
és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., idegennyelv-ismeretet
igazoló okirat, b., valamint
annak igazolása, hogy a
közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetõvé, szgy.-t igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, zárt borítékban
„Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
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„Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény,
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartási Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
a fenntartó székhelyén,
honlapján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.tiszakalman.hu.

Békés Megyei
Harruckern János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Kollégium
5700 Gyula,
Szent István út 38.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal
más hatáskörébe.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései
és 18. §-a szerinti v.,
legalább öt éves pedagógus-munkakörben szerzett
szgy., az intézményvezetõi beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, többcélú
intézményben szerzett
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2013.
júl. 31-ig, határozott idõre,
egy évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, szgy.-t
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott,
elsõbbségi küldeményként,
„Békés Megyei Harruckern
János Közoktatási Intézmény
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei
Intézményfenntartó
Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ
Intézményfenntartási
Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
a fenntartó székhelyén,
honlapján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.harruckern.hu.

Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs
és Módszertani Központ
5600 Békéscsaba,
Degré u. 59.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
felsõfokú, szociális v.,
a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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Lf.: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet
3. sz. melléklete szerinti
szakirányú v., legalább öt
év felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga, vagy
a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül
annak megszerzését, vagy
a szociális szakvizsga
alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet
6. § (8) bekezdése alapján
biztosított mentesség igazolása. Az intézményvezetõi beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt., a
Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet alapján.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szociális szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló okmány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének
kötelezettséget vállalja, b.,
valamint annak igazolását,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé, szgy. igazolása, szakmai ön., az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai és
vezetõi koncepció, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott,
elsõbbségi küldeményként,
„Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és
Módszertani Központ
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ
Intézményfenntartási
Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
A fenntartó székhelyén,
honlapján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.fago.hu,
Szociális Közlöny.

Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága
5600 Békéscsaba,
Széchenyi u. 7. fszt. 1.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
a pályázó rendelkezzen:
szakirányú egyetemi v. és
szakképzettség és
Lf: az intézmény vezetõjé- tárgyalásszintû idegennek feladata az intézmény nyelv-ismerettel, amelyszakszerû és törvényes mû- nek igazolása történhet
ködtetése, a takarékos gaz- különösen legalább álladálkodás, a munkáltatói jo- milag elismert komplex
gok gyakorlása és döntés- típusú középfokú nyelvhozatal az intézmény mû- vizsga-bizonyítvány vagy
ködésével kapcsolatban
azzal egyenértékû okirat,
minden olyan ügyben,
a szgy. külföldi teljesítéséamelyet jogszabály nem
rõl szóló igazolás bemutautal más hatáskörébe.
tásával. A végzettségnek
és szakképzettségnek
és egyben az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább öt év szgy.-ot
szerzett, és kiemelkedõ
szakirányú tudományos
tevékenységet végez.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. és a Kjt.
végrehajtásáról a mûvészeti,
a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl
szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet és a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános
könyvtárakról szóló
1997. évi CXL. Törvény
alapján.
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Az intézményvezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: e területen szerzett
legalább öt év vezetõi
tapasztalat, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtárakról szóló 1997.
évi CXL. Törvény 95/B. §
(7) bekezdésében megjelölt tanfolyam eredményes
elvégzésének igazolása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Kjt.-nek a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésérõl szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. r.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat vagy igazolás, b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé, szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
vpr., nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott,
elsõbbségi küldeményként,
„Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei
Intézményfenntartó
Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei
Intézményfenntartó
Központ
Intézményfenntartási
Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap, a fenntartó
székhelyén, honlapján:
https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.bmmi.hu.
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Békés Megyei
Hajnal István
Szociális Szolgáltató
Centrum
5630 Békés,
Farkas Gyula u. 2.
Lf.: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.
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Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, felsõfokú, szociális v., a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti szakirányú v., legalább öt év
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szgy., szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja
a megbízást követõ két
éven belül annak megszerzését, vagy a szociális
szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények
szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 6. §
(8) bekezdése alapján
biztosított mentesség igazolása. Az intézményvezetõi beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: legalább 10 éves,
e területen szerzett vez.
gyak., közigazgatásban
szerzett vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.,
A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint a Kjt.-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet alapján.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szociális szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alóli mentességet igazoló om., vagy
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga
letételének kötelezettségét
vállalja, b., valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön.,
vpr., nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott,
elsõbbségi küldeményként,
„Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ
Intézményfenntartási
Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap, a fenntartó székhelyén, honlapján: https://ellato.bekesmegye.hu, az
intézmény honlapján:
www.hajnalotthon.hu,
Szociális Közlöny.

Békés Megyei
Hunyadi János
Gimnázium,
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó
és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései
és 18. §-a szerinti v.,
legalább öt éves pedagógus-munkakörben szerzett
szgy., az intézményvezetõi beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 22.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Békés Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Kjt. közoktatási
intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Komárom-Esztergom
Megyei
Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.

József Attila
Általános Iskola
2500 Esztergom,
Martsa A. út 2.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
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A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, szgy.-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott,
elsõbbségi küldeményként,
„Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
F: Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ
Intézményfenntartási Fõosztálya
Tel.: (66) 441-536
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
A fenntartó székhelyén,
honlapján: https://ellato.bekesmegye.hu,
az intézmény honlapján:
www.hunyadi-mkov.sulinet.
hu
Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett gyak.,
büntetlen elõélet, magasabb vezetõi megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

a megbízással egyidejûleg
a végzettségének megfelelõ közalkalmazotti
szakmai munkakörbe
kinevezhetõ.

Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérést követõen
a Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének és a
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjának javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., legalább
öt éves szgy.-t igazoló dokumentum(ok), b., valamint
annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel 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
eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati),
továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.

Babits Mihály
Általános Iskola
2500 Esztergom,
Sugár út 24.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Arany János
Általános Iskola
2509 Esztergom-Kertváros,
Wesselényi u. 40–42.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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Komárom-Esztergom
Megyei Zsigmondy Vilmos
Gimnázium és Informatikai
Szakképzõ Iskola
2510 Dorog,
Otthon tér 3.

3

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyak., büntetlen elõélet,
magasabb vezetõi megbíLf: a közoktatási intézzást az kaphat, aki a munmény vezetõjének feladata káltatóval közalkalmazotti
az intézmény szakszerû és jogviszonyban áll, vagy a
törvényes mûködtetése, a
megbízással egyidejûleg a
takarékos gazdálkodás, a
végzettségének megfelelõ
munkáltatói jogok gyakor- közalkalmazotti szakmai
lása és döntéshozatal az in- munkakörbe kinevezhetõ.
tézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Komárom-Esztergom
Megyei Széchenyi István
Közgazdasági-Informatikai
Szakközépiskola
2900 Komárom,
Táncsics M. u. 75.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Komárom-Esztergom
Megyei Kultsár István
Szakközépiskola
és Szakiskola
2900 Komárom,
Klapka Gy. u. 56.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
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Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4. 342. sz. Iroda.
F: Süttõ Erika
fõosztályvezetõ
Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Tel.: (34) 517-225,
06 (20) 576-3426
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Kõrösy László
Középiskolai Kollégium
2500 Esztergom,
Szent István tér 6.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Komárom Esztergom
Megyei Jávorka Sándor
Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakiskola és Kollégium
2890 Tata,
Új út 19.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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Komárom Esztergom Megyei id. Rubik Ernõ Középfokú Kollégium
2509 Esztergom-Kertváros,
Wesselényi u. 35–39.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe

Komárom Esztergom
Megyei Géza Fejedelem
Ipari Szakképzõ Iskola
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal u. 24.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Dobó Katalin Gimnázium
2500 Esztergom,
Bánomi út 8.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
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ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Balassa Bálint
Gazdasági
Szakközépiskola
és Szakiskola
2500 Esztergom,
Szent István tér 7–9.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Komárom Esztergom
Megyei Alapy Gáspár
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2900 Komárom,
Táncsics M. u. 73.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Komárom Esztergom
Megyei Erkel Ferenc
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2510 Dorog,
Bécsi u. 65.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett
szgy.,
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Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

büntetlen elõélet, magasabb vezetõi megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a
végzettségének megfelelõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

Zsolt Nándor
Alapfokú Zeneés Mûvészeti iskola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Komárom-Esztergom
Megyei Pedagógiai és
Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség
(4/2010. (I.19.) OKM rendelet vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
szerint), 4/2010. (I.19.)
OKM rendelet szerinti v.
Lf: a közoktatási intézesetén pedagógus szakmény vezetõjének feladata vizsga, ill. pszichológus
az intézmény szakszerû és szakképzettséggel rendeltörvényes mûködtetése, a
kezõ pályázó esetén klinitakarékos gazdálkodás, a
kai, neuropszichológiai,
munkáltatói jogok gyakor- pedagógiai vagy tanácslása és döntéshozatal az in- adói szakvizsga megléte
tézmény mûködésével kap- kötelezõ, legalább öt év
csolatban minden olyan
pedagógus munkakörben
ügyben, amelyet
szerzett gyak., büntetlen
jogszabály nem utal más
elõélet, magasabb vezetõi
hatáskörébe.
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
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közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a
végzettségének megfelelõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

Montágh Imre
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
2500 Esztergom,
Dobogókõi út 29.

Szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, ill.
pszichológus szakképzettséggel rendelkezõ pályázó
esetében klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai
vagy tanácsadói szakvizsga megléte kötelezõ, legLf: a közoktatási intézalább öt év pedagógus
mény vezetõjének feladata munkakörben szerzett
az intézmény szakszerû
gyak., büntetlen elõélet,
és törvényes mûködtetése, magasabb vezetõi megbía takarékos gazdálkodás,
zást az kaphat, aki a muna munkáltatói jogok gyakáltatóval közalkalmazotti
korlása és döntéshozatal
jogviszonyban áll, vagy a
az intézmény mûködésével megbízással egyidejûleg a
kapcsolatban minden
végzettségének megfelelõ
olyan ügyben, amelyet
közalkalmazotti szakmai
jogszabály nem utal más
munkakörbe kinevezhetõ.
hatáskörébe.

Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
2890 Tata,
Új út 21.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Szakirányú felsõfokú v. és
szakképzettség (1993. évi
LXXIX. törvény vagy a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint), közoktatási
törvény szerinti v. esetén
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szgy.,
büntetlen elõélet, magasabb vezetõi megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg a
végzettségének megfelelõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ
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Szent Imre
Általános Iskola,
Gimnázium
és Szakközépiskola
2500 Esztergom,
Fõapát út 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyak., büntetlen elõélet,
magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg a
végzettségének megfelelõ
közalkalmazotti szakmai
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérést követõen
a Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének és a
Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjának javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltató a Kjt. 41. §
szerinti munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., legalább
öt éves szgy.-t igazoló dokumentum(ok), b., valamint
annak igazolása, hogy
a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt
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személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó vállalja, hogy
eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati),
továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy személyesen „Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4. 342. sz. Iroda.
F: Süttõ Erika fõosztályvezetõ
Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Tel.: (34) 517-225,
06 (20) 576-3426
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.

Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
7100 Szekszárd,
Bartina u. 21.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal

Fõiskola, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. § (3) bekezdése szerinti szakképzettség,
pedagógus munkakörben
szerzett legalább öt év feletti szakmai
tapasztalat, pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, német nyelvbõl középfokú C típusú

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt tanévre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
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az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
angol nyelvbõl középfokú
C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû
nyelvtudás, francia nyelvbõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga,
társalgási szintû nyelvtudás, vezetõi tapasztalat
legalább 1–3 év.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt, valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy-ot igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr. amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(66/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna Megye,
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. 203.
f: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap,
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Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja:
www.kormanyhivatal.hu
Tolna Táj Televízió
Képújsága.

Tolna Megyei
Szent László
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 2–10.

Egyetem, szakirányú
tanári v., pedagógus munkakörben szerzett – legalább öt év feletti szakmai
tapasztalat, pedagógus
szakvizsga, büntetlen
elõélet.
Lf: a közoktatási intézElõny: közoktatás vezetõi
mény vezetõjének feladata szakvizsga, angol nyelvaz intézmény szakszerû és bõl középfokú C típusú
törvényes mûködtetése, a
általános nyelvvizsga, tártakarékos gazdálkodás, a
salgási szintû nyelvtudás,
munkáltatói jogok gyakor- német nyelvbõl középfokú
lása, a döntéshozatal az in- C típusú általános nyelvtézmény mûködésével kap- vizsga, társalgási szintû
csolatban minden olyan
nyelvtudás, francia nyelvügyben, amelyet
bõl középfokú C típusú
jogszabály nem utal más
általános nyelvvizsga,
hatáskörbe.
társalgási szintû
nyelvtudás, vezetõi
tapasztalat legalább
1–3 év .

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt tanévre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (67/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna Megye,
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. 203.
f: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja:
www.kormanyhivatal.hu
Tolna Táj Televízió
Képújsága.

5. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

Fõiskola, szakirányú
tanári szakképzettség,
pedagógus munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata Elõny: közoktatás vezetõi
az intézmény szakszerû és szakvizsga, angol nyelvbõl középfokú C típusú
törvényes mûködtetése, a
általános nyelvvizsga, tártakarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakor- salgási szintû nyelvtudás,
lása, a döntéshozatal az in- német nyelvbõl középfokú
tézmény mûködésével kap- C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû
csolatban minden olyan
nyelvtudás, francia nyelvügyben, amelyet jogszabõl középfokú C típusú
bály nem utal más hatásáltalános nyelvvizsga, tárkörbe.
salgási szintû nyelvtudás,
vezetõi tapasztalat legalább 1–3 év.
Tolna Megyei
Általános Mûvelõdési
Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt tanévre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt, valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
legalább öt éves szgy.-ot igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(68/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna Megye,
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13. II. 203.
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f: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap,
Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja:
www.kormanyhivatal.hu
Tolna Táj Televízió
Képújsága.

Tolna Megyei
Sztárai Mihály Gimnázium
7130 Tolna,
Bajcsy-Zsilinszky utca 73.

Egyetem, szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
Lf: a közoktatási intézpedagógus-szakvizsga,
mény vezetõjének feladata büntetlen elõélet.
az intézmény szakszerû és Elõny: közoktatás vezetõi
törvényes mûködtetése,
szakvizsga, angol nyelva takarékos gazdálkodás,
bõl középfokú C típusú ála munkáltatói jogok gyatalános nyelvvizsga, tárkorlása, a döntéshozatal az salgási szintû nyelvtudás,
intézmény mûködésével
német nyelvbõl középfokú
kapcsolatban minden olyan C típusú általános nyelvügyben, amelyet jogszavizsga, társalgási szintû
bály nem utal más hatásnyelvtudás, francia nyelvkörbe.
bõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
vezetõi tapasztalat
– legalább 1–3 év.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig, határozott idõre, öt tanévre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt, valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé,
legalább ötéves szgy.-ot igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljespályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (68/2012.),
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valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd, Szent István
tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna Megye,
7100 Szekszárd, Szent István
tér 11–13. II. 203.
f: Hegedûs Helga
Tel.: (74)505-629
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Tolna Megyei Kormányhivatal honlapja:
www.kormanyhivatal.hu
Tolna Táj Televízió
Képújsága.
Tolna Megyei Integrált
Szociális Intézmény
7100 Szekszárd,
Szentmiklósi út 9.
Lf: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Fõiskola, az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ, az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet
3. sz. melléklete szerint
intézményvezetõ beosztás
ellátására meghatározott
szakirányú v., felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill. a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szgy., legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat tétel.
Elõny: vezetõi tapasztalat
– legalább egy-három év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályázat elbírálásáról a Tolna
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. valamint a Kjt-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jog-
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viszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalábböt éves
szgy.-ot igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, a szociális
szakvizsga meglétét igazoló
okirat vagy 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum,
ezek hiányában a pályázó
nyilatkozata, miszerint a
megbízást követõ két éven
belül vállalja a szociális
szakvizsga letételét, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok
nem áll fenn, nyilatkozatot
arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozatot, miszerint vállalja
a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(92/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Tolna Megyei
Intézményfenntartó
Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna megye
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. em. 203.
F: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
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A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 30.
Szociális Közlöny,
A Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja
www.kormanyhivatal.hu,
Tolna Táj Televízió
Képújsága,
Az intézmény honlapja:
www.tmiszi.hu

Tolna Megyei
Gyermekvédelmi
Igazgatóság
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 48–52.
Lf: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Fõiskola, az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ, a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I. rész
II. Szakellátások pontjában meghatározott
szakképesítés, felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill. a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szgy., legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat tétel.
Elõny: vezetõi tapasztalat
– legalább egy-három év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályázat elbírálásáról a Tolna
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt.-nek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy.-ot igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
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a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (4) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló
dokumentum, ezek hiányában a pályázó nyilatkozata,
miszerint a megbízást követõ
két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázóval szemben
a 1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fenn,
nyilatkozatot arról, hogy nem
áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozatot, miszerint
vállalja a vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(93/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna megye
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. em. 203.
F: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 30.
Szociális Közlöny,
A Tolna Megyei Kormányhivatal honlapja
www.kormanyhivatal.hu,
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Tolna Táj Televízió
Képújsága,
Az intézmény honlapja:
www.tmgyi.hu

Tolna Megyei Levéltár
7100 Szekszárd,
Béla tér 1.

Egyetem, az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ v. és szakképzettség, végzettségének és
Lf: a levéltár vezetõjének
szakképzettségének vagy
feladata az intézmény
az intézmény alaptevészakszerû és törvényes
kenységének megfelelõ
mûködtetése, a takarékos
jogviszonyban szerzett
gazdálkodás, a munkáltatói gyakorlat – legalább öt év
jogok gyakorlása, a döntés- feletti szakmai tapasztalat,
hozatal az intézmény mû- magyar állampolgárság,
ködésével kapcsolatban
magyar nyelvtudás,
minden olyan ügyben,
tárgyalási szintû idegenamelyet jogszabály nem
nyelv-ismeret, kiemelutal más hatáskörbe.
kedõ, szakirányú tudományos tevékenység, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõny: vezetõi tapasztalat
– legalább egy-három év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a kultúráért felelõs miniszter
egyetértésével a Tolna
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a
mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésére rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
szgy.-t igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
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továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez), az
idegennyelv-ismeret igazolására legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû
okirat, a szakmai gyakorlat
külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás, nyilatkozatot, miszerint vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(90/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna megye
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. em. 203.
F: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 30.
A Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja
www.kormanyhivatal.hu,
Tolna Táj Televízió
Képújsága,
Az intézmény honlapja:
www.tolnalev.hu

Egyetem, az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ v. és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi v. és felsõLf: a könyvtár vezetõjének fokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
feladata az intézmény

Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
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szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása, a döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

fõiskolai könyvtárosi v.,
felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy nem
szakirányú egyetemi végzettsége esetén a felsõfokú
munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett gyakorlat –
legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
magyar nyelvtudás,
idegennyelv-ismeret,
kiemelkedõ, szakirányú
tudományos tevékenység,
büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõny: angol nyelvbõl középfokú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás, német
nyelvbõl középfokú
C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû
nyelvtudás, francia nyelvbõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
vezetõi tapasztalat – legalább egy három év
vezetõi tapasztalat.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a kultúráért felelõs miniszter
egyetértésével a Tolna
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a
mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésére rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy.-t igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), az idegennyelv-ismeret igazolására
legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékû
okirat, a szakmai gyakorlat
külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás, nyilatkozatot,
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miszerint vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(91/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna megye
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. em. 203.
F: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 30.
A Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja
www.kormanyhivatal.hu,
Tolna Táj Televízió
Képújsága,
Az intézmény honlapja:
www.igyuk.hu

Wosinsky Mór
Megyei Múzeum
7100 Szekszárd,
Szent István tér 26.

Egyetem, az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ v. és szakképzettség, végzettségének
és szakképzettségének és
egyben az intézmény alapLf: a múzeuum vezetõjének feladata az intézmény tevékenységének megfeleszakszerû és törvényes mû- lõ jogviszonyban szerzett
ködtetése, a takarékos gaz- gyak. – legalább öt év fedálkodás, a munkáltatói jo- letti szakmai tapasztalat,
gok gyakorlása, a döntés- magyar állampolgárság,
hozatal az intézmény mû- magyar nyelvtudás,
ködésével kapcsolatban
tárgyalási szintû idegennyelv-ismeret, kiemelminden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
kedõ, szakirányú tudomáutal más hatáskörbe.
nyos tevékenység, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tétel.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
kultúráért felelõs miniszter
egyetértésével a Tolna
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje dönt.
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Elõny: vezetõi tapasztalat
– legalább egy-három év
vezetõi tapasztalat.

Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a
mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésére rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy.-t igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez), az
idegennyelv-ismeret igazolására legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû
okirat, a szakmai gyakorlat
külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás, nyilatkozatot,
miszerint vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(89/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
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Pc: Tolna Megyei
Intézményfenntartó
Központ
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Személyesen:
Pálfiné Nagy Erika
Tolna megye
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
II. em. 203.
F: Hegedûs Helga
Tel.: (74) 505-629
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 30.
A Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapja
www.kormanyhivatal.hu,
Tolna Táj Televízió
Képújsága,
Az intézmény honlapja:
www.vmmm.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Intézmény-fenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sipos Orbán
Szakiskola és Kollégium
5000 Szolnok,
Gyermekváros út 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Fõiskola.
A közokt.tv. 18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v.,
figyelemmel a Közokt.tv.
18. § (7) bekezdésében
foglaltakra, pedagógus
szakvizsga, pedagógus
munkakörben szerzett
szgy. – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje a kormánymegbízott
egyetértésével felterjeszti
javaslatát az oktatásért
felelõs miniszterhez.
A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
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A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56)505-338
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
Az intézmény honlapján:
www.szakkepzo-szolnok.sulinet.hu
2012.jan.20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Révay György
Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyermekotthon
5461 Tiszaföldvár-Homok,
Beniczky Géza út 5.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben
meghatározott szakirányú
v., figyelemmel a Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra, pedagógus szakvizsga, pedagógus-munkakörben szerzett
szgy. – legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 1-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az
oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi
megbízásról az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
öt éves szgy.-t igazoló
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dokumentum, szakmai ön.,
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két eredeti példányban, postai úton,
vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
Az intézmény honlapján:
www.gyogypedhomok.
atw. hu
2012.jan.20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet,
Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálat
5000 Szolnok,
Mária u. 19.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata

Egyetem, egyetemi szintû
v. és szakképzettség, továbbá – ha jogszabály
az adott végzettséggel és
szakképzettséggel betölthetõ munkakörben a szakvizsga letételét lehetõvé
teszi, ill. elõírja – szakvizsga, legalább tíz év

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az
oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi
megbízásról az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
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Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
Az intézmény honlapján:
www.szolnok-ped.sulinet.hu
2012.jan.20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Nagy László
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium
5340 Kunhegyes,
Kossuth Lajos út 15–17.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., -– legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott
egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs
miniszterhez. A magasabb
vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Kjt. közoktatási
intézményekben történõ
végrehajtásáról rendelkezõ
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
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Az intézmény honlapján:
www.nagylaszlo-khegyes.
sulinet.hu
2012. január 20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Liska József
Erõsáramú
Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
5100 Jászberény,
Rákóczi út 13–15.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az
oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi
megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt.
közoktatási intézményekben
történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
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pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 25.
Az intézmény honlapján:
www.jaszbereny.hu/lista.hu
2012. január 25.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Lábassy János
Szakközépiskola
és Szakiskola
5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 51.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 1-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
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véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát
az oktatásért felelõs
miniszterhez.
A magasabb vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel
közléséhez), nyilatkozatot
arról, hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két eredeti példányban, postai úton,
vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
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Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
Az intézmény honlapján:
www.ipari604.sulinet.hu
2012. január 20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gróf Széchenyi
István Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút út 2.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzet szgy. – legalább öt
év feletti szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével felterjeszti javaslatát az
oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi
megbízásról az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Kjt.
közoktatási intézményekben
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történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
Az intézmény honlapján:
www.mlgsz.sulinet.hu
2012. január 20.
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Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Kádas György
Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Diákotthon
és Gyermekotthon
5310 Kisújszállás,
Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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Fõiskola, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl.1-ig határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott
egyetértésével felterjeszti javaslatát az oktatásért felelõs
miniszterhez. A magasabb
vezetõi megbízásról az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a Kjt. közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése
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esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hámori András
Szakközépiskola
és Szakiskola
5350 Tiszafüred,
Ady Endre út 4.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egyetem, a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú v., figyelemmel a
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésében foglaltakra,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 1-jéig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a kormánymegbízott
egyetértésével felterjeszti
javaslatát az oktatásért felelõs miniszterhez. A magasabb vezetõi megbízásról az
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oktatásért felelõs miniszter
dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Kjt közoktatási
intézményekben történõ
végrehajtásáról rendelkezõ
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arról,
hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon két
eredeti példányban, postai
úton, vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
Személyesen:
Dr. Bozó Andrea
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje,
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
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F: Kalmár Andrea
Intézmény-fenntartási
Fõosztály vezetõje
Tel.: (56) 505-338
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 25.
Az intézmény honlapján:
www.hamori-tfured.sulinet.hu
2012. január 25.
Nógrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.

Szondi György
Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális
Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Régimalom u. 2.
Lf.: szakközépiskolai szakiskolai, speciális szakiskolai középfokú oktatás irányítása. Az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magasabb
vezetõ beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. február 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
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sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó elõzetes
kötelezettségvállalását arra,
hogy – nyertes pályázóként – egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény
5. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (149/2012, valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
Dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
Dr. Handó Beatrix
Tel.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Mikszáth Kálmán
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Hétvezér u. 26.

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magasabb
vezetõ beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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Lf.: gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai középfokú oktatás irányítása.
Az intézmény szakszerû és
törvényes ûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

áll,vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, vezetõi
tapasztalat.

Pbhi: 2012. február 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. , valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (145/2012,
valamint a beosztás
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megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
Dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
Dr. Handó Beatrix
Tel.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Lipthay Béla
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3170 Szécsény,
Haynald L. u. 11.

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magasabb
Lf.: szakközépiskolai,
vezetõ beosztás ellátására
szakiskolai középfokú
megbízást az kaphat, aki a
oktatás, valamint a kollémunkáltatóval közalkalgiumi nevelés feladatainak mazotti jogviszonyban áll,
irányítása. Az intézmény
vagy a megbízással egyszakszerû és törvényes
idejûleg közalkalmazotti
mûködtetése, a takarékos
munkakörbe kinevezhetõ,
gazdálkodás, a munkáltatói büntetlen elõélet.
jogok gyakorlása és dönElõny: közoktatás-vezetõi
téshozatal az intézmény
szakvizsga, vezetõi
mûködtetésével kapcsolat- tapasztalat.
ban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-éig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
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amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a
pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy –
nyertes pályázóként – egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (142/2012,
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
Dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
Dr. Handó Beatrix
Tel.: (32) 620-170
(32) 620-266
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
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Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2660 Balassagyarmat,
Óváros tér 11.

3

Fõiskola, fõiskolai v.,
szakirányú tanári szakképzettség, vagy mûvész
felsõfokú iskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
Lf: alapfokú mûvészetok- munkakörben szerzett
tatási feladatok irányítása, szgy., büntetlen elõélet.
zenemûvészet, táncmûvé- Elõny: közoktatás-vezetõi
szet, képzõ- és iparmûvészakvizsga, vezetõi
szet, színmûvészet-bábmû- tapasztalat.
vészet ágakban az intézmény székhelyén, tagintézményeiben, kihelyezett
osztályaiban. Az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása
és döntéshozatal az intézmény mûködtetésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. , valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy-t
igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló
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2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (148/2012), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
dr. Handó Beatrix
Tel.: (32) 620-170,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Váci Mihály Gimnázium
3078 Bátonyterenye,
Váci Mihály út 5.
Lf: gimnáziumi oktatás irányítása. Az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény
mûködtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magasabb
vezetõi beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
a Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t
igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként –
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (150/2012), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
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F: Kovács Erika, valamint dr.
Handó Beatrix
Tel.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Mikszáth Kálmán
Gimnázium,
Postaforgalmi
Szakközépiskola
és Kollégium
3060 Pásztó,
Rákóczi út 1.
Lf: gimnáziumi magyar–
francia két tanítási nyelvû
gimnáziumi, szakközépiskolai középfokú oktatás
irányítása, valamint a kollégiumi nevelés feladatainak irányítása. Az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása
és döntéshozatal az intézmény mûködtetésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség ,pedagógusszakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., magasabb
vezetõi beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, francia nyelv
ismerete, vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
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hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként –
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (144/2012), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi és
Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Kovács Erika, valamint
dr. Handó Beatrix.
Tel.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap

Nógrád Megyei
Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézet
3100 Salgótarján,
Ruhagyári út 9.

Egyetem, szakirányú
egyetemi szintû v. és szakképzettség, valamint legalább 10 év megfelelõ
(bármelyik pedagógiaiszakmai szolgáltatás ellátáshoz szüksége ismeretek
Lf: a pedagógiai-szakmai
megszerzését biztosító,
szolgáltatások és a tanulási vagy tanügyigazgatási
képességet vizsgáló
munkakörben eltöltött)
szakértõi és rehabilitászgy., vagy egyetemi szintû gyógypedagógus,
ciós feladatok
gyógypedagógus, vagy
irányítása.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
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Az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

pszichológus szakképesítés, valamint ennek megfelelõ munkakörben szerzett legalább 10 év szgy.,
pedagógus szakvizsga,
pszichológus esetén klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsgára van szükség,
Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ, büntetlen
elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi tapasztalat.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: A Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t
igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként –
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (147/2012), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
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Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi
és Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Kovács Erika, valamint
dr. Handó Beatrix.
Tel.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Nógrád Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Lf: az enyhe, a középsúlyos értelmi fogyatékosok
és az autista gyermekek
óvodája, általános iskolája,
készségfejlesztõ speciális
szakiskolája, diákotthoni
és gyermekotthoni ellátásuk, valamint az egységes
gyógypedagógiai módszertani központ és nevelési tanácsadó irányítása. Az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Fõiskola, pszichológus
vagy gyermekpszichiáter
szakképesítés, illetve fõiskolai vagy egyetemi szintû pedagógus, gyógypedagógus vagy ennek megfelelõ szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga,
pszichológus esetén klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsgára van szükség,
magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy, büntetlen elõélet.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, értelmi fogyatékosok nevelési-oktatási
intézményében vagy
pedagógiai szakszolgálati
intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: A Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
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jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, öt éves szgy.-t
igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a
pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként –
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (146/2012), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi
és Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Kovács Erika, valamint
dr. Handó Beatrix.
Tel.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
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Borbély Lajos
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3104 Salgótarján,
Csokonai út 21–29.

3

Egyetem, egyetemi szintû
v., szakirányú tanári szakképzettség, büntetlen elõélet, pedagógusszakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
Lf: szakközépiskolai, szak- szerzett szgy., magasabb
iskolai középfokú oktatás, vezetõ beosztás ellátásra
valamint a kollégiumi
megbízást az kaphat, aki
nevelés feladatainak
a munkáltatóval közalkalirányítása.
mazotti jogviszonyban áll,
Az intézmény szakszerû és vagy a megbízással egytörvényes mûködtetése,
idejûleg közalkalmazotti
a takarékos gazdálkodás,
munkakörbe kinevezhetõ.
a munkáltatói jogok gyaElõny: közoktatás vezetõi
korlása és a döntéshozatal szakvizsga, vezetõi taaz intézmény mûködésével pasztalat.
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

5. szám
4

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20. 16 óráig
beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t
igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy –
nyertes pályázóként – egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kö-
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telezettségrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (141/2012, valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi
és Humánpolitikai Fõosztály
dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Zsolnai Béla, valamint
dr. Handó Beatrix.
Tel.: (32) 620-170,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Madách Imre Kollégium
2660 Balassagyarmat,
Régimalom u. 2.

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v., vagy szociálpedagógus, vagy pedagógiai szakpszichológus,
Lf: középiskolai kollégiu- vagy pedagógia szakos,
mi nevelés irányítása.
vagy nevelõ-tanár szakos
Az intézmény szakszerû és v., pedagógus-szakvizsga,
törvényes mûködtetése,
legalább öt év pedagógus
a takarékos gazdálkodás,
munkakörben szerzett
a munkáltatói jogok gyaszgy., büntetlen elõélet.
korlása és döntéshozatal az Elõny: közoktatás vezetõi
intézmény mûködtetésével szakvizsga, vezetõi takapcsolatban minden olyan pasztalat.
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20.
16 óráig beérkezõen.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott
egyetértésével tett – javaslata
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alapján az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, öt éves szgy.-t igazoló dokumentum, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó elõzetes kötelezettségvállalását arra, hogy –
nyertes pályázóként – egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (143/2012, valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
Személyesen: Nógrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ, Jogi
és Humánpolitikai Fõosztály
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dr. Handó Beatrix
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
F: Kovács Erika, valamint
dr. Handó Beatrix.
Tel.: (32) 620-270,
(32) 620-266.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.

Ady Endre Gimnázium
2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 82.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének színvonalas szakmai munkájának
szervezése, vezetése, irányítása, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium 7–12.,
illetve 9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás,
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, ill. a vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás területén szerzett vez.gyak.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon,
legkésõbb 2012. febr 20.,
24 óráig elektronikusan,
a nyomtatott formában, postán feladott pályázat feladási
ideje a kiírás megjelenésétõl
számított 30. napon, azaz
2012. febr. 20., 24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV.tv.
14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetõje megbízásának
jogát 2012. január 1. és
2012. szeptember 1-je között
az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A pályázatokat a Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdése alapján a Pest
megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. március 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes
pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a
kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott
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Batthyány Kázmér
Gimnázium
2310 Szigetszentmiklós,
Csokonai u. 6–14.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének színvonalas szakmai munkájának
szervezése, vezetése, irányítása, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
5–12. évfolyam,
gimnázium
9–12. évfolyam,
Nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam.

Bem József Mûszaki
Szakközép- és Szakiskola
2700 Cegléd,
Jászberényi út 2.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
szakközépiskola:
a) tankötelezettek részére
9–12 évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakiskola
9–10. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ-képzés.

3
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legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait
érintõen szakértelemmel
rendelkezõ bizottság hallgatja meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt., a
vp. mértéke a Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum öt
oldal terjedelemben, iskolai
végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,
minimum 15, maximum
30 oldal terjedelemben, két
példányban, valamint elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

Bolyai János Gimnázium
és Kereskedelmi
Szakközépiskola
2364 Ócsa,
Falu Tamás u. 35.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
általános középfokú
oktatás:
gimnázium,
négy évfolyamos
9–12. évfolyam,
hat évfolyamos
7–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
öt évfolyamon,
a gimnázium
9–13. évfolyamán,
szakközépiskola kimenõ
rendszerben.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon,
legkésõbb 2012. febr 20.,
24 óráig elektronikusan,
a nyomtatott formában, postán feladott pályázat feladási
ideje a kiírás megjelenésétõl
számított 30. napon, azaz
2012. febr. 20., 24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV. tv.
14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetõje megbízásának
jogát 2012. jan. 1. és 2012.
szept. 1-je között az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A pályázatokat a
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Pest megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. márc. 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes
pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a beöltendõ munkakör feladatait
érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja
meg.
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Illetmény, juttatás: a Kjt., a
vp. mértéke a Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések, iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által hitelesített om., 30 napnál nem
régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges publikációk jegyzéke.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum öt
oldal terjedelemben, iskola
végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,
minimum 15, maximum
30 oldal terjedelemben, két
példányban, valamint elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
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Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

Ceglédi Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 32.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola szakképzõ
évfolyamain folyó OKJképzés.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon,
legkésõbb
2012. febr. 20., 24 óráig
elektronikusan, a nyomtatott
formában, postán feladott pályázat feladási ideje a kiírás
megjelenésétõl számított
30. napon, azaz
2012. febr. 20., 24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV. Tv.
14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetõje megbízásának
jogát 2012. január 1. és
2012. szeptember 1-je között
az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A pályázatokat a Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdése alapján a Pest
megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. márc. 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes
pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a
kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú,
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Csonka János Mûszaki
Szakközépiskola
és Szakiskola
2310 Szigetszentmiklós,
Csonka János u. 5.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
általános középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakiskola 9–10. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskolai és szakiskolai szakképzõ évfolyam.
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a beöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság
hallgatja meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt., a
vp. mértéke a Korm. rendelet
14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum
öt oldal terjedelemben, iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,
minimum 15, maximum
30 oldal terjedelemben, két
példányban, valamint elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
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Damjanich János
Gimnázium
és Szakközépiskola
2760 Nagykáta,
Dózsa György út 26/A

Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
tankötelezettek részére
a) 9–12. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam,
szakközépiskola
9–12. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
a szakközépiskola szakképzõ évfolyamain folyó
OKJ-képzés,
felzárkóztató oktatás.

Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ nem
fogyatékos gyermekek,
tanulók kollégiumi,
externátusi elhelyezése
(szorgalmi idõbem);

4

A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Dózsa György Kollégium
2700 Cegléd,
Rákóczi u. 54–56.
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Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, vagy
szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus,
pedagógia szakos, illetve
nevelõtanári v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
legalább öt év,
a Közokt.tv. 18. §-ában
megfogalmazottak szerinti
szgy., A nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
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nappali rendszerû iskolai
oktatásban résztvevõ enyhe
és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása.

határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, a Kjt.
20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ,
ill. a vezetõ beosztás ellátásra megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: a közoktatás
területén szerzett vezetõi
gyakorlat.

Fáy András
Mezõgazdasági,
Közgazdasági
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2119 Pécel,
Maglódi út 57.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
Másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy., a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, ill. a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás területén szerzett vez.gyakorlat.

Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
Szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakiskola
9–10. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ-képzés.
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József Attila Gimnázium
és Közgazdasági
Szakközépiskola
2200 Monor,
Ady Endre u. 12–14.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam,
hat évfolyamos képzés
7–12. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakközépiskola
9–12. évfolyam.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon, legkésõbb 2012. febr 20., 24 óráig
elektronikusan, a nyomtatott
formában, postán feladott pályázat feladási ideje a kiírás
megjelenésétõl számított
30. napon, azaz
2012. febr. 20., 24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV. tv.
14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetõje megbízásának
jogát 2012. jan. 1. és
2012. szept. 1-je között az
oktatásért felelõs miniszter
gyakorolja. A pályázatokat a
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Pest megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. márc. 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes
pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a beöltendõ munkakör feladatait
érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja
meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a vp. mértéke a Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
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elképzelések, iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által hitelesített om., 30 napnál nem
régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges publikációk jegyzéke.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum öt
oldal terjedelemben, iskola
végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,
minimum 15, maximum
30 oldal terjedelemben, két
példányban, valamint elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
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Király Endre
Ipari Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2600 Vác,
Naszály út 8.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
Középfokú oktatás (tartalmazza az integráltan nevelhetõ-oktatható sajátos nevelési igényû tanulók ellátását)
Szakközépiskola
9–12. évfolyam,
9–13. évfolyamon nyelvi
elõkészítõ évfolyam;
Szakiskola
9–10. évfolyam.
Szakmai középfokú oktatás
(tartalmazza az integráltan
nevelhetõ-oktatható sajátos
nevelési igényû tanulók ellátását) felzárkóztató oktatás;
szakközépiskolai és szakiskolai szakképzõ évfolyam;
kollégiumi ellátás.

Madách Imre
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2100 Gödöllõ,
Ganz Ábraház u. 3.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

3
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon, legkésõbb 2012. febr. 20.,
24 óráig elektronikusan, a
nyomtatott formában, postán feladott pályázat feladási ideje a kiírás megjelenésétõl számított 30. napon,
azaz 2012. febr. 20.,
24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. tv. 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerint az intézmény vezetõje megbízásának jogát
2012. jan. 1. és 2012.
szept. 1-je között az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A pályázatokat a
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Pest megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. márc. 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó
pályázókat a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül
a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a beöltendõ munkakör
feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg.
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Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezetteknek
9–12. évfolyamon
b) felnõttoktatás esti
tagozaton,
9–12. évfolyamon,
szakiskola
9–10. évfolyamán;
szakmai középfokú oktatás;
kollégiumi, diákotthoni ellátás.

Móricz Zsigmond
Gimnázium
2000 Szentendre,
Kálvária út 16.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam.

Pálóczi Horváth István
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
2377 Örkény,
Fõ út 5–7.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a vp. mértéke a Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum öt
oldal terjedelemben, iskolai
végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,
minimum 15, maximum 30
oldal terjedelemben, két példányban, valamint elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
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Az intézmény feladata:
általános középfokú
oktatás:
szakközépiskola
9–12. évfolyamon
a) tankötelezetteknek,
b) felnõttoktatás,
szakiskola 9–10. évfolyam,
szakközépiskolai és szakiskolai szakképzõ évfolyam;
kollégiumi ellátás.

Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3–4.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
7–12. évfolyam,
gimnázium
9–12. évfolyam,
francia két tannyelvû
gimnázium
9–13. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam,
esti gimnázium
9–12. évfolyam,
szakközépiskola
9–12. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola szakképzõ
évfolyamain folyó
OKJ-képzés.
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Petzelt József
Szakközépiskola
és Szakiskola
2000 Szentendre,
Római sánc köz 1.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
9–12. évfolyam,
szakiskola 9–10. évfolyam;
Szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ-képzés.

Selye János Humán
és Zenemûvészeti
Szakközépiskola
2600 Vác,
Jávorszky sétány 2.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
9–12. évfolyam
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam,
a zenemûvészeti tagintézményben szakközépiskola
9–12. évfolyamán párhuzamos képzés.
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Szterényi József
Szakközépiskola
és Szakiskola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12 évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam
szakiskola 9–10. évfolyam,
szakmai középfokú oktatás-felzárkóztató oktatás,
szakközépiskolai és szakiskolai szakképzõ évfolyam.

Táncsics Mihály
Gimnázium
2370 Dabas,
Szent István tér 2.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
5–12. évfolyam,
gimnázium
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
gimnázium
9–13. évfolyam.
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Toldi Miklós
Élelmiszeripari
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
2750 Nagykõrös,
Ceglédi u. 24.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
nyelvi elõkészítõ
9–13. évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakiskola 9–10. évfolyam;
szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ-képzés.

Török János
Mezõgazdasági
és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
2700 Cegléd,
Széchenyi út 16.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) tankötelezettek részére
9–12 évfolyam,
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam,
szakiskola 9–10. évfolyam;
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szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ-képzés.

Ungváry László
Kereskedelmi
és Vendéglátó
Szakközépiskola
és Szakiskola
2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 18.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
szakközépiskola
a) 9–12. évfolyam,
b) nyelvi elõkészítõ 9–13.
évfolyam,
szakiskola 9–10. évfolyam;
Szakmai középfokú
oktatás:
szakközépiskola és szakiskola szakképzõ évfolyamain folyó OKJ
képzés.

Vujicsics Tihamér
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2000 Szentendre,
Duna korzó 16.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
alapfokú mûvészeti oktatás, zenemûvészeti ág,
táncmûvészeti ág.

Alapfokú mûvészetoktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség,pedagógus szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy.,
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus
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munkakörben fennálló határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve a
vezetõ beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás területén szerzett vezetõi
gyakorlat.
Nevelési Tanácsadók,
Logopédiai Intézet
és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság
2000 Szentendre,
Széchenyi tér 1.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás, tanulási
képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs
tevékenység.

Az adott pedagógiai szakszolgálat intézményében
pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga
megléte, a szakképesítésnek megfelelõ pedagógus
munkakörben szerzett legalább öt év szgy., gyógypedagógus esetében pedagógus szakvizsga, ha a vezetõi megbízást pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai
vagy tanácsadói szakvizsgával kell rendelkeznie,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve a vezetõ
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beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás területén szerzett vezetõi gyakorlat.

Losonczi István Óvoda,
Általános Iskola,
Fejlesztõ Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgáltat
2700 Cegléd,
Buzogány u. 23.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
Enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos, valamint autista gyermekek
és tanulók ellátása;
Alapfokú oktatás:
Óvodai nevelés és az iskolai életmódra
felkészítés,
általános iskolai oktatás
(1–8. évfolyam),
általános középfokú
oktatás,
szakiskola
9–10. évfolyam;
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készségfejlesztõ speciális
szakiskola:
szakiskola szakképzõ
évfolyamai
(11–12. évfolyam) fogyatékos tanulók, tanulásba nés
értelmileg akadályozott diákok nappali rendszerû,
szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai oktatása,
fejlesztõiskolai oktatás;
egyéb szálláshely szolgáltatás:
diákotthon;
egyéb bentlakásos ellátás:
gyermekotthon;
pedagógiai szakszolgálat;
korai fejlesztés és gondozás, fejlesztõ felkészítés,
gyógytestnevelés.

Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
2230 Gyömrõ,
Üllõi út 26.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör
gyakorlása.
Az intézmény feladata:
alapfokú oktatás enyhe értelmi fogyatékos
tanulók számára,
középfokú oktatás,
Szakiskola 9–10.
évfolyam,
szakmai középfokú
oktatás,
készségfejlesztõ speciális
szakiskola.

Az intézmény tevékenységének megfelelõ gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói,
terapeuta v. és szakképzettség,
Pedagógus szakvizsga,
Másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy., a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb
vezetõ, illetve a vezetõ
beosztás ellátására
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megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: a közoktatás területén szerzett vezetõi gyakorlat.
Cházár András Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola,
Fejlesztõ Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
2600 Vác,
Március 15. tér 6.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
Tanulásban akadályozott,
értelmi sérült
(enyhe és középsúlyos), érzékszervi fogyatékos (siket
és nagyothalló) gyermekek
ellátása;
ép értelmû siket és nagyothalló gyermekek ellátása, a
szakiskolai feladatellátásban ép értelmû tanulók oktatása.
óvodai nevelés és
az iskolai életmódra
felkészítés;
általános iskolai oktatás
(1–8. évfolyamon);

Az intézmény tevékenységének megfelelõ gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, a Kjt.
20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, ill.
a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: a közoktatás területén szerzett vezetõi gyakorlat.
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Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. napon, legkésõbb 2012. febr. 20., 24 óráig
elektronikusan, a nyomtatott
formában, postán feladott pályázat feladási ideje a kiírás
megjelenésétõl számított
30. napon, azaz
2012. febr. 20., 24 óráig.
Pehi: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl

fogyatékos tanulók nappali
rendszerû általános mûveltséget megalapozó iskolai oktatása;
általános középfokú
oktatás;
szakmai középfokú
oktatás:
fogyatékos és ép értelmû
tanulók nappali rendszerû,
szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai oktatás;
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás, utazó tanárigyógypedagógiai szolgáltat
az integráltan nevelendõ
gyermekek fejlesztésének
támogatására;
diákotthoni, kollégiumi
szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók számára;
otthont nyújtó különleges
ellátás-gyermekotthon;
utógondozói ellátás
(gyermekotthon).

Kossuth Lajos
Gimnázium
2700 Cegléd,
Rákóczi út 46.
Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása,
vezetése, ellenõrzése,
munkáltatói jogkör
gyakorlása.
Az intézmény feladata:
középfokú oktatás:
gimnázium
a) tankötelezettek részére
9–12. évfolyam,
9–13. évfolyam,
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5–12. évfolyam
b) felnõttoktatás
9–12. évfolyam.

határozatlan idõre szóló
alkalmazás, a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdése szerint
magasabb vezetõ, ill.
a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: közoktatás területén szerzett vez.gyakorlat.

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

Alapfokú mûvészetoktatási intézményben
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év, a Közokt.tv.
18. §-ában megfogalmazottak szerinti szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb
vezetõ, illetve a vezetõ
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy

szóló 2011. évi CLIV. tv.
14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az intézmény vezetõje megbízásának
jogát 2012. január 1. és
2012. szeptember 1-je között
az oktatásért felelõs miniszter gyakorolja. A pályázatokat a Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdése alapján a Pest
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje véleményezi és 2012. márc. 19-ig
megküldi az oktatásért felelõs miniszternek. A magasabb vezetõi állásra érvényes
pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a beöltendõ munkakör feladatait
érintõen szakértelemmel
rendelkezõ bizottság
hallgatja meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a vp. mértéke a Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., lakcím, telefonszám és e-mail
elérhetõséggel, maximum
öt oldal terjedelemben, iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek, a pályázó által
hitelesített om., 30 napnál
nem régebbi b., egyéb szakmai tevékenység, esetleges
publikációk jegyzéke.
A pályázat benyújtásának
módja: benyújtandó rendezett, nyomtatott formában,
A/4 lap-, 12-es betûmérettel,

Lf: az intézmény zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának
szervezése, irányítása, vezetése, ellenõrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény feladata:
alapfokú mûvészetoktatás
zenemûvészeti ág,
táncmûvészeti ág.
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a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõny: a közoktatás
területén szerzett vezetõi
gyakorlat.

két példányban, valamint
elektronikus úton.
A pályázat kizárólag akkor
érvényes, ha a pályamunka
az összes tartalmi és formai
követelménynek egyaránt
megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetõség, az érvénytelen pályázat
kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Pc: Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
1052 Budapest,
Városház u. 7.
e-mail:
HorvathK@pestmegye.hu
PalR@pestmegye.hu
F: Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ
Horváth Krisztina
1052 Budapest,
Városház u. 7.I/159.
Tel.: 233-6965.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.

A 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész II/1-3. pontjában elõírt felsõfokú szakképzettség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdésben foglaltak alapján legalább
Lf: a Pest megyei gyermekvédelmi szakellátási
öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szak(nevelõszülõi hálózat,
mai képesítést igénylõ,
gyermekotthoni hálózat,
Területi Gyermekvédelmi a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségSzakszolgálat)
ügyi ellátás, ill. a közoktamûködtetõ intézmény,
a PM TEGYESZI vezetése, tás területén végzett munvalamint az intézmény za- kakörben szerzett szgy.,
vezetõi gyakorlat, büntetvartalan mûködésének,
len elõélet.
színvonalas szakmai
Pest Megyei
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
és Intézményei
1148 Budapest,
Fogarasi u. 22.

5. szám

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. márc. 231-ig,
határozott idõre,
három évre szól.
Az újonnan létesítet jogviszony esetén – Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – három hónap
próbaidõ kikötésével.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése
szerint magasabb vezetõ,
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irányítása, ellenõrzése.
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Elõny: gyermekvédelmi
intézményben szerzett
vezetõi gyak.,szociális
szakvizsga.
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ill. a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, így
amennyiben az igazgatói állást elnyerõ pályázó nem az
intézmény közalkalmazottja,
úgy a pályázónak a vezetõi
megbízással egyidejû, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezésea 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz.
mellékletének II. részében a
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók tekintetében
elõírt, felsõfokú szakképesítést igénylõ munkakörök valamelyikébe történik.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b.,
hitelesített om., a pályázó
elõírt szakmai és vezetõi
gyakorlatának meglétét is
igazoló szakmai ön. (lakcím,
telefonszám és e-mail elérhetõséggel, maximum öt oldalban, fényképpel ellátva), vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk
megismerhetik, a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy
gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok a
pályázóval szemben nem áll
fenn, a pályázó 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
3/A. § szerinti nyilatkozatát
arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A munkakör betöltéséhez
vagyonnyilatkozat beadása
szükséges.
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Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8000 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.

2

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.
pedagógus munkakör
mellett igazgató (magasabb
vezetõ) beosztás ellátására.

3

Egyetem és szakképzettség, továbbá pedagógus
szakvizsga, másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményveLf. az intézmény irányítási, zetõi szakképzettség,
ellenõrzési, munkáltatói
minimum öt év pedagógus
feladatainak ellátása, alamunkakörben szerzett
pító okirat szerinti feladat szgy., a szakmai gyakorellátása, takarékos gazdál- latként történõ elfogadásra
kodás, kapcsolattartás a
vonatkozó Közokt.tv.
fenntartóval.
18. § (5–6) bekezdés, pedagógus munkakörben határozatlan idõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
az intézményben végezhetõ tevékenységektõl nincs
eltiltva, sikeres pályázónak vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.

5. szám
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás.
A Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(22/2012/O), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
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Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Tóthné Németh Gabriella.
Tel: (92) 500-755.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Lámfalussy Sándor
Szakközépiskola és
Szakiskola
8960 Lenti,
Petõfi Sándor u. 23.
pedagógus munkakör
mellett igazgató (magasabb
vezetõ) beosztás ellátására.
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladat ellátása, takarékos
gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék,
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hozzájárulás a személyes
adatai pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy nem áll
cselekvõképességét kizáró,
vagy korlátozó gondnokság
alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(23/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella, a ZMIK
vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Tóthné Németh Gabriella.
Tel.: (92) 500-755.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Gönczi Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola
8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 5.
pedagógus munkakör
mellett igazgató (magasabb
vezetõ) beosztás ellátására.
Lf. az intézmény irányítási, ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a
fenntartóval.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

5. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

587
4

A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(24/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Tóthné Németh Gabriella.
Tel.: (92) 500-755.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Asbóth Sándor Térségi
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
8360 Keszthely,
Gagarin u. 2–4.
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
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gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
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A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(20/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
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f: Tóthné Németh Gabriella.
Tel.: (92) 500-755.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Közgazdasági
Szakközépiskola
8360 Keszthely,
Rózsa u. 12.
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a
fenntartóval.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás.
A Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
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a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(30/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Tóthné Németh Gabriella.
Tel.: (92) 500-755.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Fõiskola, felsõfokú iskolai
v., a Közokt.tv.18. §
(3) bekezdése értelmében
kizárólag sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben a gyermekek,
tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor tanítói,
terapeuta végzettséggel és
Lf. az intézmény irányítási, szakképzettséggel, továbellenõrzési, munkáltatói
bá pedagógus szakvizsgáfeladatainak ellátása, alaval rendelkezzen,
pító okirat szerinti feladat a Közokt.tv. 18. § (1) beellátása, takarékos gazdál- kezdés b) pontja alapján
másodszor és további alkodás, kapcsolattartás a
fenntartóval.
kalommal történõ megbízás esetén pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szgy.,
vezetõi gyakorlat
a Közokt.tv. 18. § (5) és
(6) bekezdése alapján, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõKoncz Dezsõ Óvoda,
Általános Iskola,
Diákotthon, Különleges
Gyermekotthon
és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
8790 Zalaszentgrót,
Zala u. 1.
Gyógypedagógus munkakör mellett igazgató
(magasabb vezetõ)
beosztás ellátására

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a jogszabály alapján a
pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok
és a gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatosan a
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezései az irányadók.
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Zala Megyei Pedagógiai
Intézet, Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi
és Rehabilitációs
Bizottság
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
Pedagógiai szakértõi munkakör mellett igazgató
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képesség, az intézményben végezhetõ tevékenységektõl nincs eltiltva, sikeres pályázónak
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre, nyilatkozatok:
hozzájárulás, hogy pályázati
anyagát a véleményezésre jogosultak megismerjék, hozzájárulás a személyes adatai pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy nem áll cselekvõképességét kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n, a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(20/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.

Egyetem, a 10/1994.
(V.13.) MKM rendelet
3. §-ának megfelelõen
„(1) a.) egyetemi szintû v.
és szakképzettség, továbbá
– ha jogszabály az adott
végzettséggel és szakképzettséggel betölthetõ munkakörben a szakvizsga letételét lehetõvé teszi,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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ill. elõírja – szakvizsga,
b) legalább 10 év megfelelõ szgy.” (2) az (1)-es
Lf. az intézmény irányítási, bekezdés alkalmazásában
ellenõrzési, munkáltatói
megfelelõ szgy., a pedagófeladatainak ellátása, alagiai intézet által végzett
pító okirat szerinti feladat bármelyik pedaellátása, takarékos gazdál- gógiai-szakmai szolgáltakodás, kapcsolattartás a
tás ellátásához szükséges
fenntartóval.
ismeretek megszerzését
biztosító munkakörben
szerzett gyak., ha azt közoktatási intézményben,
vagy felsõoktatási intézményben, ill. nem iskolai
gyakorlati képzési helyen
szerezték, továbbá a tanügyirányítási munkakörben eltöltött gyak.” 2. §
(2) Pedagógiai szakértõ
munkakörben az foglalkoztatható, aki egyetemi
szintû tanári végzettséggel
és szakképzettséggel továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, az intézményben végezhetõ tevékenységektõl nincs eltiltva, sikeres pályázónak
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
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Pbhi: 2012. febr. 28.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A jogszabály alapján a pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(21-3/2012/O), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
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Zöldmezõ Utcai Általános
Iskola, Diákotthon
és Speciális Szakiskola,
Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgáltat Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8360 Keszthely,
Zöldmezõ u. 2.
Gyógypedagógus munkakör mellett igazgató
(magasabb vezetõ) beosztás ellátására
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
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Fõiskola, felsõfokú iskolai
végzettséggel rendelkezzen a Közokt.tv. 18. §
(3) bekezdése értelmében
kizárólag sajátos nevelési
igényû gyermekek,
tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási
intézményben a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti
gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktor tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus
szakvizsgával rendelkezzen, a Közokt tv. 18. §
(1) bekezdés b) pontja
alapján másodszor és további alkalommal történt
megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább
ötéves szgy., vezetõi gyakorlat a Közokt.tv. 18. §
(5) és (6) bekezdése alapján, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, az intézményben végezhetõ tevékenységektõl nincs eltiltva, sikeres pályázónak
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A jogszabály alapján a pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok
és a gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatosan a Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdés
d) pontja rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
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a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(31/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Móricz Zsigmond
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó,
Egységes Pedagógiai
Szolgálat, Gyermekotthon
8960 Lenti,
Béke utca 71.
Gyógypedagógus munkakör mellett igazgató
(magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a
fenntartóval.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A jogszabály alapján a pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését követõen, az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok és a gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatosan
a Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdés d) pontja rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
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fejlesztési elképzelésekkel,különös tekintettel a
megváltozott gazdasági helyzetbõl adódó gazdálkodási és
racionalizálási elképzelésekre, nyilatkozatok: hozzájárulás, hogy pályázati anyagát a
véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(32/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Nyitott ház Óvoda,
Általános Iskola, Fejlesztõ
iskola, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János
tér 5/A.
Gyógypedagógus munkakör mellett igazgató
(magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
Lf. az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a jogszabály alapján a
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feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a
fenntartóval.
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pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését
követõen, az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a(z) végrehajtásról kiadott további jogszabályok és a gyógypedagógiai
pótlékkal kapcsolatosan a
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre, nyilatkozatok:
hozzájárulás, hogy pályázati
anyagát a véleményezésre jogosultak megismerjék, hozzájárulás a személyes adatai pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy nem áll cselekvõképességét kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n, a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(33/2012/O), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
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Nevelési Tanácsadó
8360 Keszthely,
Kisfaludy u. 2.
Pszichológusi vagy gyermekpszichológusi munkakör mellett igazgató
(magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.

3

Egyetem, pszichológusi
vagy gyermekpszichológusi végzettséggel rendelkezzen, másodszor és további alkalommal történt
megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, az
Lf. az intézmény irányítási, intézmény alaptevékenyellenõrzési, munkáltatói
ségének megfelelõ jogvifeladatainak ellátása,
szonyban legalább ötéves
alapító okirat szerinti felszgy., vezetõi gyakorlat a
adat ellátása, takarékos
Közokt.tv. 18. § (5) és
gazdálkodás, kapcsolat(6) bekezdés alapján,
tartás a fenntartóval.
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
az intézményben végezhetõ tevékenységektõl
nincs eltiltva,
sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

597
4

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 21.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A jogszabály alapján a pályázati eljárásban közremûködõk véleményezését követõen, az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a(z) végrehajtásról
kiadott további jogszabályok
és a gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatosan a
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., pályázati feltételekben meghatározottak
igazolása, b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetbõl
adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre,
nyilatkozatok: hozzájárulás,
hogy pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak
megismerjék, hozzájárulás a
személyes adatai pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy
nem áll cselekvõképességét
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
három példányban és CD-n,
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a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(34/2012/O), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella,
a ZMIK vezetõje részére,
info.mik@zalamegye.hu
címre.
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
f: Delyné Hir Éva.
Tel.: (92) 500-752.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap.
Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

III. Béla Gimnázium,
Mûvészeti
Szakközépiskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8420 Zirc,
Köztársaság u. 9.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Acsády Ignác Szakképzõ
Iskola
8500 Pápa,
Erkel F. u. 39.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok

Büntetlen elõélet,
egyetemi szintû v., szakirányú tanári szakképzettség, vagy az alapfokú
mûvészetoktatás területén
a mûvészeti tantárgynak
megfelelõ szakirányú
egyetemi szintû tanári,
vagy mûvész v. és szakképzettség,
új megbízás esetén
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Büntetlen elõélet,
egyetemi szintû v., szakirányú tanári szakképzettség, új megbízás esetén
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Veszprém
Megyei intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
ötéves szgy.-t igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
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gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez),
A pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy
– nyertes pályázóként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
f: dr. Horváth Zoltán, a
Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa.
Tel.: (88) 545-016.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
Helyben szokásos módon:
2012. január 20.

Magyar–Angol Tannyelvû
Gimnázium és Kollégium
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi u. 39.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Medgyaszay István
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium
8200 Veszprém,
Tüzér u. 42.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Molnár Gábor Óvoda,
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8400 Ajka,
Verseny u. 18.
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Büntetlen elõélet,
a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta v.
és szakképzettség,
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Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

új megbízás esetén
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Öveges József Szakképzõ
Iskola, Gimnázium
és Kollégium
8184 Balatonfûzfõ,
Gagarin u. 27.

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû v., szakirányú
tanári szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe

Reguly Antal Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Kisfaludy Sándor
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8330 Sümeg,
Mártírok útja 1–3.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

3

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû v., szakirányú
tanári szakképzettség,
vagy az alapfokú mûvészetoktatás területén a mûvészeti tantárgynak megfelelõ szakirányú egyetemi szintû tanári vagy mûvész v. és szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
8200 Veszprém,
Kossuth u. 10.

Büntetlen elõélet, az intézményben pedagógus munkakör betöltésére jogosító
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, új megbízás esetén pedagógus
Lf: az intézmény vezetõjé- szakvizsga, a szakképesínek feladata az intézmény tésnek megfelelõ pedagószakszerû és törvényes mû- gus munkakörben szerzett
ködtetése, a takarékos gaz- legalább öt év szgy.
dálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

Balla Róbert Téri
Általános Iskola,
Elõkészítõ Szakiskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8500 Pápa,
Balla Róbert tér 14.
Lf: az közoktatási
intézmény vezetõjének
feladata az intézmény

Büntetlen elõélet, a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti
gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktortanítói, terapeuta v. és
szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
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szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.

Bartos Sándor Óvoda,
Általános Iskola,
Elõkészítõ Szakiskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8100 Várpalota,
Dankó u. 16/V.
Lf: az közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Bartók Béla Zeneiskola
– Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8500 Pápa,
Korona u. 27.
Lf: az közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Büntetlen elõélet, a mûvészeti tantárgynak megfelelõ szakirányú tanári, tanítói vagy mûvész v. és
szakképzettség, új megbízás esetén pedagógus
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
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Batsányi János Gimnázium
és Kollégium
8300 Tapolca,
Liszt Ferenc u. 12–14.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

3

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû v., szakirányú
tanári szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Faller Jenõ Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8100 Várpalota,
Szent I. u. 1.
Lf:
A közoktatási intézmény
vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Járdányi Pál Zeneiskola
8300 Tapolca,
Deák F. u. 16.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden

Büntetlen elõélet, a mûvészeti tantárgynak megfelelõ szakirányú tanári,
tanítói vagy mûvész v. és
szakképzettség, új megbízás esetén pedagógus
szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
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Petõfi Sándor Gimnázium
8500 Pápa,
Várkert út 6.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû v., szakirányú
tanári szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Türr István Gimnázium
és Kollégium
8500 Pápa,
Fõ u. 10.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Szász Márton
Általános Iskola,
Szakiskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
8297 Tapolca-Diszel,
Templom tér 3.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata

Büntetlen elõélet,
tanári v. és szakképzettség, vagy a gyermekek,
tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktortanítói, terapeuta v. és
szakképzettség,
új megbízás esetén
pedagógus szakvizsga,
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az intézmény szakszerû és legalább öt év pedagógus
törvényes mûködtetése,
munkakörben szerzett
a takarékos gazdálkodás,
szgy.
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8100 Várpalota,
Szent I. u. 9.

Büntetlen elõélet, egyetemi szintû v., szakirányú
tanári szakképzettség,
vagy az alapfokú mûvészetoktatás területén a mûvészeti tantárgynak megfelelõ szakirányú egyetemi szintû tanári, vagy mûvész v. és szakképzettség,
új megbízás esetén pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: a közoktatási intézA foglalkoztatás jellege:
mény vezetõjének feladata
teljes munkaidõ.
az intézmény szakszerû és
Pbhi: 2012. febr. 19.
törvényes mûködtetése,
Pehi: 2012. ápr. 30.
a takarékos gazdálkodás,
A pályázat elbírálásának
a munkáltatói jogok gyamódja, rendje:
korlása és döntéshozatal az
A véleménynyilvánításra jointézmény mûködésével
gosultak véleményének kikékapcsolatban minden olyan
rése után a Veszprém Meügyben, amelyet jogszagyei intézményfenntartó
bály nem utal más hatásKözpont vezetõjének javaslakörbe.
ta alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Kozmutza Flóra Óvoda,
Büntetlen elõélet,
Korm. rendelet rendelkezései
Általános Iskola,
a gyermekek, tanulók fo- az irányadók.
Készségfejlesztõ Speciális gyatékosságának típusa
A pályázathoz csatolni kell:
Szakiskola, Kollégium
szerinti gyógypedagógiai om., b., valamint annak igaés Egységes
tanári, konduktori, konzolása, hogy a közalkalmaGyógypedagógiai
duktor-tanítói, terapeuta v. zott nem áll olyan foglalkoMódszertani Intézmény
és szakképzettség,
zástól eltiltás hatálya alatt,
8200 Veszprém,
új megbízás esetén peda- amely a közalkalmazotti jogTüzér u. 44.
gógus szakvizsga,
viszony létesítését nem teszi
legalább öt év pedagógus lehetõvé, legalább ötéves
Lf: a közoktatási intézmunkakörben szerzett
szgy.-t igazoló dokumentum,
mény vezetõjének felaszgy.
szakmai ön., vpr., amely tardata az intézmény szaktalmazza a szakmai helyzetszerû és törvényes mûelemzésre épülõ fejlesztési
ködtetése, a takarékos
elképzeléseket, nNyilatkozat
gazdálkodás, a munkáltaarról, hogy a pályázó hozzátói jogok gyakorlása és
járul a teljes pályázati anyadöntéshozatal az intézgának sokszorosításához, tomény mûködésével kapvábbításához (harmadik szecsolatban minden
méllyel közléséhez),
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A pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy
– nyertes pályázóként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
f: dr. Horváth Zoltán,
A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa.
Tel.: (88) 545-016.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
Helyben szokásos módon:
2012. január 20.

Büntetlen elõélet,
a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész II. Szakellátások
pontjában meghatározott
szakképesítés,
Lf: az intézmény vezetõjé- legalább öt év felsõfokú
nek feladata az intézmény végzettséget, vagy felsõszakszerû és törvényes mû- fokú szakmai képesítést
ködtetése, a takarékos gaz- igénylõ, a gyermekvédedálkodás, a munkáltatói jo- lem, a szociális ellátás, az
gok gyakorlása és döntés- egészségügyi ellátás, ill.
hozatal az intézmény mû- a közoktatás területén betöltött munkakörben szerködésével kapcsolatban
zett szgy., magyar államminden olyan ügyben,
polgárság vagy külön jogamelyet jogszabály nem
szabály szerint a szabad
utal más hatáskörbe.
mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés,
ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – három hónap
próbaidõ kikötésével.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az e célra létrehozott szakmai bizottság
véleményének kikérése után
a pályázat elbírálásáról

Veszprém Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
8200 Veszprém,
Kossuth u. 10.
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a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy.-t igazoló dokumentum,
szakmai ön., Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
a pályázó elõzetes kötelezettségvállalása arra, hogy
– nyertes pályázóként –
a 2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bekezdése szerinti idõben
vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat
arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval
szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nem áll cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
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f.: dr. Horváth Zoltán,
a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
munkatársa.
Tel.: (88) 545-016.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. január 20.
Helyben szokásos módon:
2012. január 20.
Szociális Közlöny.
Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1

Fejér Megyei Levéltár
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 2–3.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az
intézményi dolgozók
tekintetében.

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
tárgyalásszintû
idegennyelv-ismeret
(igazolása történhet államilag elismert komplex
típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,
vagy azzal egyenértékû
okirat, a szgy. külföldi teljesítésérõl szóló igazolás
bemutatásával),
legalább öt év szgy.,
kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
az intézményben fennálló
közalkalmazotti jogviszony, ill. a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges feltétel
megléte.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján a kultúráért felelõs miniszter dönt.
A kultúráért felelõs miniszter
fenntartja azt a jogát, hogy
– megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt, továbbá annak végrehajtására
kiadott, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló, többször módosított 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet elõ-
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írásainak figyelembe vételével történik.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a pályázó személyi
adatait is tartalmazó szakmai
életrajz, a tudományos tevékenység ismertetésével, vpr.,
nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Levéltár igazgatói beosztás
betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az intézmény honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
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Fejér Megyei Gárdonyi
Géza Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
8060 Mór,
Vértes u. 67.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.
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Fõiskola vagy egyetem,
enyhe értelmi fogyatékos
tanulók oktatását, nevelését végzõ intézmény vezetéséhez szükséges gyógypedagógiai tanári v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógusszakvizsga, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési
engedély,
büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti
példányban, papír alapon,
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postai úton, ajánlott küldeményként „Pályázat a Fejér
Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális
Szakiskola igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Vajda János
Gimnázium
és Szakközépiskola
8060 Bicske,
Kossuth tér 3.

Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

Egyetem, egyetemen szerzett tanári, vagy képzés
szakirányának megfelelõ
egyetemi és pedagógiai v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógusszakvizsga, a nevelésioktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
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gyakorlásához, ill. bevándorlási vagy letelepedési
engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

az oktatásért felelõs miniszter dönt. Az oktatásért felelõs
miniszter fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az
abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Vajda János Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói
beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor, Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapja,
Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Dr. Entz
Ferenc Mezõgazdasági,
Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
2481 Velence,
Ország út 19.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

Egyetem, egyetemen szerzett tanári, vagy képzés
szakirányának megfelelõ
egyetemi és pedagógiai v.,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógusszakvizsga, a nevelésioktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai élet-
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rajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Dr. Entz Ferenc Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Eötvös
József Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8111 Seregélyes,
Fõ u. 278.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
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számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Eötvös József Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatói
beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
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F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
2481 Velence,
Bárczi G. u. 4–6.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

A gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori,
konduktor-tanítói,
terapeuta v. és szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazáshoz szükséges
feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély,
büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon igazgatói
beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
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Fejér Megyei József Attila
Általános iskola
és Speciális Szakiskola
2060 Bicske,
Hõsök tere 5/B
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

3

5. szám
4

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon,
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postai úton, ajánlott küldeményként „Pályázat a Fejér
Megyei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei
Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola,
Speciális
Szakiskola és EGYMI
7000 Sárbogárd,
József Attila u. 20.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt. Az oktatásért felelõs
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miniszter fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Kossuth Zsuzsanna Általános
Iskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Pápai
Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Diákotthon
2462 Martonvásár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 32.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
éves pedagógus munkakörben szerzett szgy.-t igazoló
dokumentum, személyi adatokat is tartalmazó szakmai
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életrajz, vpr., nyilatkozat,
amelyben a pályázatnak és az
abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei Pápai Ágoston Általános iskola,
Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Diákotthon
igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei
Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Perczel Mór
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8060 Mór,
Dózsa György u. 2.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

Egyetem, egyetemen szerzett tanári, vagy képzés
szakirányának megfelelõ
egyetemi és pedagógiai v.,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
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a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazáshoz szükséges
feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Perczel Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
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Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Petõfi
Sándor Gimnázium
és Szakközépiskola
7000 Sárbogárd,
József Attila út 4.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól elhárítás hatálya alatt,
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amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei
Szabolcs Vezér
Gimnázium
és Szakközépiskola
és Kollégium
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király út 20.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér megyei
Szabolcs Vezér Gimnázium
és Szakközépiskola és Kollégium igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Táncsics
Mihály Gimnázium
8060 Mór,
Kodály Zoltán u. 2.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt éves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Táncsics Mihály Gimnázium
igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
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Fejér Megyei Prelúdium
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2060 Bicske,
Szent I. u. 6.

A mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú tanítói v., vagy mûvész legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., (beszámítható a
képzés irányának megfelelõ mûvészeti pályán eltöltött idõ is, ha igazolható
legalább három év szakmai gyakorlattal),
pedagógus-szakvizsga,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazáshoz szükséges
feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon,

Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.
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postai úton, ajánlott küldeményként „Pályázat a Fejér
Megyei Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Fejér Megyei Tanulási
Elõny vezetõi gyakorlat.
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság, Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 13.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdése
alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
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Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló dokumentum, személyi adatokat
is tartalmazó szakmai életrajz, vpr., nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az
abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti példányban, papír alapon, postai
úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Fejér Megyei
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói beosztás betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor,
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje.
Tel.: (22) 522-529.
A pályázat további megjelenésének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja,
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Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja,
Az iskola honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér levelezési
cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Heves Megyei
Intézményfenntartó
Központ
3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 9.

Benedek Elek Általános
Iskola és Szakiskola
3360 Heves,
Fõ út 94–96.

Fõiskola [Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán szerzett értelmileg akadályozottak tantárgypedagógiája, tanulásLf: a közoktatási intézban akadályozottak tanmény vezetõjének feladata tárgypedagógiája
az intézmény szakszerû és (oligofrénpedagógus)
törvényes mûködtetése,
szakirányú képesítés],
a takarékos gazdálkodás,
szgy. – legalább öt év
a munkáltatói jogok gyafeletti szakmai tapasztalat,
korlása és döntéshozatal az vagyonnyilatkozat tételi
intézmény mûködésével
eljárás lefolytatása, bünkapcsolatban minden olyan tetlen elõélet, pedagógus
ügyben, amelyet jogszaszakvizsga, a nevelési-okbály nem utal más hatáskö- tatási intézményben pedarébe.
gógus-munkakörben fennálló, illetve a megbízással
egyidejûleg létesítendõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ Kormánymegbízottal egyeztetett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anya-
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gának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-4/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Szalaparti Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Szakiskola és Diákotthon
3300 Eger,
Szalapart út 81.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
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Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12/2012/2010.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Helyben szokásos módon.
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Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Szakiskola
3200 Gyöngyös,
Petõfi S. út 67.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött
példányban és egy
CD lemezen, postai úton,
az adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(12-2/2012/2010.), valamint

636

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

5. szám
4

a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Heves Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
és Szakmai Szolgáltató
3300 Eger,
Cifrakapu út 28.

Fõiskola (gyógypedagógus szakképesítés),
gyógypedagógus szakképesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy. – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,
Lf: a közoktatási intézbüntetlen elõélet,
mény vezetõjének feladata pedagógus szakvizsga,
az intézmény szakszerû és a nevelési-oktatási intéztörvényes mûködtetése,
ményben pedagógus-muna takarékos gazdálkodás,
kakörben fennálló, illetve
a munkáltatói jogok gyaa megbízással egyidejûleg
korlása és döntéshozatal az létesítendõ határozatlan
intézmény mûködésével
idõre szóló alkalmazás.
kapcsolatban minden olyan Elõny: közoktatás vezetõi
ügyben, amelyet
szakvizsga, vezetõi
jogszabály nem utal más
tapasztalat.
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
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teszi lehetõvé, legalább öt év
feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-6/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Mlinkó István Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Diákotthon
3300 Eger,
Klapka Gy. út 10.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,

Fõiskola (Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán
szerzett szurdopedagógiai
szakos képesítés), szgy.
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, pedagógusszakvizsga, a nevelésioktatási intézményben pedagógus-munkakörben

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
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a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

fennálló, illetve a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, vezetõi tapasztalat.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje:a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ Kormánymegbízottal egyeztetett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé,
legalább öt év feletti szakmai
tapasztalatát igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-5/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
József Attila
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3200 Gyöngyös,
Kócsag út 36–38.

Egyetem
(egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség),
szgy. – legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
Lf: a közoktatási intézeljárás lefolytatása,
mény vezetõjének feladata büntetlen elõélet,
az intézmény szakszerû és pedagógus-szakvizsga,
törvényes mûködtetése, a
a nevelési-oktatási intéztakarékos gazdálkodás, a
ményben pedagógus-munmunkáltatói jogok gyakor- kakörben fennálló, illetve
lása és döntéshozatal az in- a megbízással egyidejûleg
tézmény mûködésével kap- létesítendõ határozatlan
csolatban minden olyan
idõre szóló alkalmazás.
ügyben, amelyet jogszaElõny: közoktatás vezetõi
bály nem utal más
szakvizsga, vezetõi
hatáskörébe.
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
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A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-9/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Kocsis Albert zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
3000 Hatvan,
Balassi B. út 14.

Fõiskola (Zenemûvészeti
Fõiskolán szerzett
pedagógus v.),
szgy. – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
Lf: a közoktatási intézeljárás lefolytatása, bünmény vezetõjének feladata tetlen elõélet, pedagógusaz intézmény szakszerû és szakvizsga, a nevelési-oktörvényes mûködtetése,
tatási intézményben pedaa takarékos gazdálkodás,
gógus-munkakörben fenna munkáltatói jogok gyaálló, illetve a megbízással
korlása és döntéshozatal az egyidejûleg létesítendõ
intézmény mûködésével
határozatlan idõre szóló
kapcsolatban minden olyan alkalmazás.
ügyben, amelyet jogszaElõny: közoktatás vezetõi
bály nem utal más
szakvizsga, vezetõi
hatáskörébe.
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-10/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Lesznai Anna Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Szakiskola

Fõiskola [Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán szerzett értelmileg
akadályozottak tantárgy-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
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3000 Hatvan,
Ratkó J. út 10.
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pedagógiája, tanulásban
akadályozottak tantárgypedagógiája,
Lf: a közoktatási intéz(oligofrénpedagógus)
mény vezetõjének feladata szakirányú képesítés],
az intézmény szakszerû és szgy. – legalább öt év
törvényes mûködtetése,
feletti szakmai tapasztalat,
a takarékos gazdálkodás,
vagyonnyilatkozat tételi
a munkáltatói jogok gyaeljárás lefolytatása, bünkorlása és döntéshozatal az tetlen elõélet, pedagógusintézmény mûködésével
szakvizsga, a nevelésikapcsolatban minden olyan oktatási intézményben peügyben, amelyet
dagógus-munkakörben
jogszabály nem utal más
fennálló, illetve a megbíhatáskörébe.
zással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi tapasztalat.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ Kormánymegbízottal egyeztetett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év
feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-3/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Heves Megyei
Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
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Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Heves Megyei Pedagógiai
Szakmai és Közmûvelõdési
Szolgáltató Intézmény
3300 Eger,
Szarvas tér 1.

Egyetem
(egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség),
vagyonnyilatkozat -tételi
eljárás lefolytatása,
szgy. – legalább 10 év
Lf: a közoktatási intézfeletti szakmai tapasztalat,
mény vezetõjének feladata büntetlen elõélet,
az intézmény szakszerû és pedagógus-szakvizsga,
törvényes mûködtetése,
az intézményben fennálló,
a takarékos gazdálkodás,
illetve a megbízással egya munkáltatói jogok gyaidejûleg létesítendõ hatákorlása és döntéshozatal az rozatlan idõre szóló alkalintézmény mûködésével
mazás.
kapcsolatban minden olyan Elõny: közoktatás vezetõi
ügyben, amelyet jogszaszakvizsga, vezetõi tabály nem utal más
pasztalat.
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ Kormánymegbízottal egyeztetett
– javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább tíz év
feletti szakmai tapasztalatát
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
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elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot két
nyomtatott, összefûzött példányban és egy CD lemezen,
postai úton, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(12-8/2012/2010.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
helyben szokásos módon.
Heves Megyei Múzeumi
Szervezet
3300 Eger,
Vár út 1.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe. Az intézmény felelõs vezetése,
irányítása, a jogszabályban
meghatározottak szerinti

Egyetem [a 2/1993. (I.30.)
MKM rendelet mellékletében meghatározott szakirányú egyetemi v.],
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
az intézményben fennálló,
ill. a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony,
büntetlen elõélet,
kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység,
a végzettségének és szakképzettségének és egyben
az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább ötéves szgy.,

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 2.
Pehi: 2012. ápr. 2.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Az intézményvezetõ megbízása a szakmai bizottság véleményezését követõen a Heves Megyei Kormányhivatalt
vezetõ Kormánymegbízottal
történõ egyeztetést követõen
a kultúráért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével
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szakszerû mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A költségvetési
szervek vezetõi számára
jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok
és jogkörök felelõsségteljes ellátása. A jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek,
szakmai programok kidolgozása, pályázatkészítés.
Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása.

magyar állampolgárság,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet
államilag elismert komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány,
vagy azzal egyenértékû
okirat, vagy szakmai
gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás
bemutatásával.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

a Heves megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének döntése alapján történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtására kiadott
150/1992. (XI.20.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább ötéves
szgy.-t igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez), tudományos tevékenységét bizonyító publikációs jegyzék,
idegennyelv-ismeretet igazoló okirat vagy igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: két nyomtatott, összefûzött példányban és egy
CD lemezen történik, postai
úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal (10//2012/210), valamint
a beosztás megnevezésével:
„ igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.,
Személyesen:
Benedek István, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje
Heves megye,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
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F: Bányai Katalin, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-344.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. február 2.,
helyben szokásos módon.
Heves Megyei Levéltár
3300 Eger,
Mátyás király u. 62.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe. Az intézmény felelõs vezetése,
irányítása, a jogszabályban
meghatározottak szerinti
szakszerû mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A költségvetési
szervek vezetõi számára
jogszabályban elõírt pénzügyi-gazdasági feladatok
és jogkörök felelõsségteljes ellátása. A jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek,
szakmai programok kidolgozása, pályázatkészítés.
Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

Egyetem,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet államilag elismert komplex
típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány,
vagy azzal egyenértékû
okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával, büntetlen elõélet,
kiemelkedõ szakirányú
tudományos tevékenység,
magyar állampolgárság,
a végzettségének és szakképzettségének és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban eltöltött
legalább öt éves szgy.,
az intézményben fennálló,
ill. a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 8.
Pehi: 2012. márc. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Az intézményvezetõ megbízása a szakmai bizottság véleményezését követõen a Heves Megyei Kormányhivatalt
vezetõ Kormánymegbízottal
történõ egyeztetést követõen
a kultúráért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a Heves megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének
döntése alapján történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtására kiadott
150/1992. (XI.20.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., az intézményben fennálló, ill. a megbízással egyidejûleg létesítendõ határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony, b., valamint annak igazolása, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, legalább
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ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), tudományos tevékenységet bizonyító publikációs
lista, idegennyelv-ismeretet
igazoló okirat vagy igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: két nyomtatott, összefûzött példányban és egy
CD lemezen történik, postai
úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal (25//2012/210), valamint
a beosztás megnevezésével:
„ igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.,
Személyesen:
Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje
Heves megye,
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
F: Bányai Katalin, a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-344.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
helyben szokásos módon.
Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

József Attila Gimnázium
6900 Makó,
Csanád vezér tér 6.

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, egyetemi
szintû tanári v. és szakképzettség, pedagógusLf: a közoktatási intézszakvizsga, másodszor és
mény vezetõjének feladata további alkalommal töraz intézmény szakszerû és ténõ megbízás esetén
jogszabályoknak megfelelõ a pedagógus szakvizsga
vezetése, a pedagógiai
keretében szerzett intézmunka szakmai irányítása, ményvezetõi szakképzettaz intézmény versenykéség, legalább öt év
pességének növelése, az
– a Közokt.tv. 18. §
intézmény költségvetésé(6) bekezdésében meghanek betartása, munkáltatározott kivétellel –

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vélemény-
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pedagógus munkakörben
szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.

nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályáztató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy
a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát igazoló om., a
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, részletes
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a
teljes pályázati anyagának a
pályázati eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történõ közléséhez,
összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen:
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
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Központ honlapja:
www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.jag.makohu
Bedõ Albert Középiskola,
Erdészeti Szakiskola
és Kollégium
6783 Ásotthalom,
Kiss F. krt. 76.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
jogszabályoknak megfelelõ
vezetése, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény költségvetésének betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.
Az intézmény menedzser
szemléletû irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre, öt
évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter
dönt. A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók. A pályázathoz
csatolni kell: iskolai végzettséget és szakképzettséget,
ill. pedagógus-szakvizsgát
igazoló om., a pedagógus
munkakörben szerzett szgy.-t
igazoló munkaügyi irat(ok)
másolata, b., valamint annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé,
részletes szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
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elképzeléssel együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának a pályázati eljárás
során történõ sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történõ közléséhez, összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja: www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.bedo-ahalom.sulinet.hu
Boros Sámuel
Szakközépiskola,
Szakiskola
6600 Szentes,
Ady Endre u. 6–8.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
jogszabályoknak megfelelõ
vezetése, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése, az
intézmény költségvetésének betartása, munkáltatói
jogok gyakorlása. Az intézmény menedzser szemléletû irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
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A pályáztató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy
a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát igazoló om.,
a pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati
eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához,
harmadik személlyel történõ
közléséhez, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ 6741
Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen:
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje: Csongrád Megyei Intézményfenntartó
Központ honlapja:
www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
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Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.boros.sulinet.hu
Csongrádi Oktatási
Központ, Gimnázium,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
6640 Csongrád,
Szent György u. 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
jogszabályoknak megfelelõ
vezetése, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése, az
intézmény költségvetésének betartása, munkáltatói
jogok gyakorlása. Az intézmény menedzser szemléletû irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter
dönt. A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát igazoló om.,
a pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, részletes
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a
teljes pályázati anyagának a
pályázati eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához, harmadik sze-
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méllyel történõ közléséhez,
összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ 6741
Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja: www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.csok.bjg.hu
Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
egyetem, tanári v.,
a Közokt.tv. alapján többcélú intézményben (e törvény 33. §-a) vezetõi megbízást az kaphat, aki bármelyik az intézmény által
ellátott feladatra létesítheLf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata tõ intézmény vezetõi megaz intézmény szakszerû és bízáshoz szükséges feltéjogszabályoknak megfelelõ telekkel rendelkezik.
vezetése, a pedagógiai
Ha a feltételek bármelyike
munka szakmai irányítása, egyetemi végzettséget ír
elõ, a vezetõi megbízásaz intézmény versenykéhoz erre van szükség,
pességének növelése, az
intézmény költségvetésépedagógiai szakszolgálati
nek betartása, munkáltatói intézményben pedagógus
munkakör betöltésére jojogok gyakorlása. Az intézmény menedzser szem- gosító felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség a peléletû irányítása.
dagógiai szakszolgálatokról 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 3. §-ában foglalCsongrád Megyei
Közmûvelõdési,
Pedagógiai
és Sportintézmény
Általános Mûvelõdési
Központ
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
a pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa.
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tak szerint, pedagógusszakvizsga megléte, a
szakképesítésnek megfelelõ pedagógus-munkakörben szerzett legalább
öt év szgy., a pedagógiai
szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát igazoló om., a
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati
eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához,
harmadik személlyel történõ
közléséhez, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
honlapja:
www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.csongradamk.hu
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Horváth Mihály
Gimnázium
6600 Szentes,
Szent Imre herceg u. 2.
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Büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
Lf: a közoktatási intézmásodszor és további almény vezetõjének feladata kalommal történõ megbíaz intézmény szakszerû és zás esetén a pedagógus
jogszabályoknak megfelelõ szakvizsga keretében szervezetése, a pedagógiai
zett intézményvezetõi
munka szakmai irányítása, szakképzettség, legalább
az intézmény versenykéöt év – a Közokt.tv. 18. §
pességének növelése, az
(6) bekezdésében meghaintézmény költségvetésétározott kivétellel – pedanek betartása, munkáltatói gógus munkakörben szerjogok gyakorlása. Az inzett szgy., a nevelésitézmény menedzser szem- oktatási intézményben peléletû irányítása.
dagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt. A pályáztató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát igazoló om., a
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, részletes
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a
teljes pályázati anyagának a
pályázati eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történõ közléséhez,
összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazga-
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tói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen:
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja: www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.hmg.hu
Makói Oktatási Központ,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
6900 Makó,
Posta u. 4–6.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
jogszabályoknak megfelelõ
vezetése, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése, az
intézmény költségvetésének betartása, munkáltatói
jogok gyakorlása. Az intézmény menedzser szemléletû irányítása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter
dönt. A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.,
a pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati
eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához,
harmadik személlyel történõ
közléséhez, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen:
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ honlapja:
www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.mok.mako.hu
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Zsoldos Ferenc
Középiskolai és Szakiskola
6600 Szentes,
Szent Imre h. u. 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû és
jogszabályoknak megfelelõ
vezetése, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése, az
intézmény költségvetésének betartása, munkáltatói
jogok gyakorlása. Az intézmény menedzser szemléletû irányítása.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályáztató vezetõjének javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt. A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.,
a pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, részletes
szakmai életrajz, vpr., a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
a pályázati eljárás során történõ sokszorosításához,
továbbításához, harmadik
személlyel történõ közléséhez, összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazga-
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tói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen:
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja: www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja
www.kszk.gov.hu, 2012.
január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.zsoldos.sulinet.hu
Kozmutza Flóra Óvoda,
Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Szakiskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
6800 Hódmezõvásárhely,
Kutasi út 34–36.

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a gyermekek,
tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói,
terapeuta v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében
Lf: a közoktatási intézszerzett intézményvezetõi
mény vezetõjének feladata szakképzettség, legalább
az intézmény szakszerû és öt év – a Közokt.tv. 18. §
jogszabályoknak megfelelõ (6) bekezdésében meghavezetése, a pedagógiai
tározott kivétellel – pedamunka szakmai irányítása, gógus munkakörben szeraz intézmény versenykézett szgy., a nevelésipességének növelése, az
oktatási intézményben
intézmény költségvetésépedagógus munkakörben
nek betartása, munkáltatói fennálló, határozatlan
jogok gyakorlása.
idõre szóló alkalmazás,
Az intézmény menedzser
ill. a megbízással egyideszemléletû irányítása.
jûleg pedagógus munka-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 24.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
pályáztató vezetõjének javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
A pályáztató fenntartja
a jogát arra vonatkozóan,
hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa.
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körben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.,
a pedagógus munkakörben
szerzett szgy.-t igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b.,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, részletes
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a
teljes pályázati anyagának a
pályázati eljárás során történõ sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történõ közléséhez,
összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
F: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja: www.csomik.hu,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapja www.kszk.gov.hu,
2012. január 1-jétõl Nemzeti
Közigazgatási Intézet
www.nki.gov.hu
Az intézmény honlapja:
www.kozmutzaflora.hu
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Gyõr-Moson-Sopron
Megyei
Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

2

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Általános
Mûvelõdési Központja
9431 Fertõd,
Joseph Haydn u. 2.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az
intézményi dolgozók
tekintetében.
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Egyetem, az intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
egyetemi tanári szintû v.
és szakképzettség,
továbbá pedagógus
szakvizsga, a Közokt.tv.
vonatkozó rendelkezése
szerinti – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörben kinevezhetõ.
Elõny: vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
nyilatkozatot a pályázati
eljárásban résztvevõk betekintési jogáról (arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
sokszorosításához hozzájárul), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.101/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
9028 Gyõr,
Cirkeli u. 31.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az
intézményi dolgozók
tekintetében.

Fõiskola, az intézményben
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai (legalább
fõiskolai) v. és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelõ – legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet, magasabb vezetõi beosztás ellátásra megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhetõ.
Elõny: vezetõi tapasztalat
– egy év alatti szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot,
nyilatkozatot a pályázati
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eljárásban résztvevõk betekintési jogáról (arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
sokszorosításához hozzájárul), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.107/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Doborjáni Ferenc Nevelési
– Oktatási Központ
9400 Sopron,
Brennbergi u. 82.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelmények-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
nyilatkozatot a pályázati eljárásban résztvevõk betekintési
jogáról (arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul),
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.102/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
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Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai
Intézmény
9023 Gyõr,
Bárczi G. u. 2.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
nyilatkozatot a pályázati eljárásban résztvevõk betekintési
jogáról (arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
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eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul),
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.104/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Arany János Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Központ
és Nevelési Tanácsadó
9300 Csorna,
Erzsébet királyné utca 64.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, nyilatkozatot a pályázati eljárásban résztvevõk betekintési
jogáról (arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul),
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.106/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
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F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Tóth Antal Nevelési –
Oktatási és Módszertani
Központ
9400 Sopron,
Tóth Antal u. 1.
Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, nyilatkozatot a pályázati
eljárásban résztvevõk betekintési jogáról (arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
sokszorosításához hozzájárul), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
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arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.103/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai Intézet
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Egyetem, egyetemi szintû
v. és szakképzettség,
továbbá – ha jogszabály
az adott végzettséggel és
szakképzettséggel betöltLf: az intézmény gazdasá- hetõ munkakörben a szakgos – jogszabályoknak,
vizsga letételét lehetõ
szakmai követelményekteszi, ill. elõírja – szaknek, valamint a fenntartói vizsga, legalább 10 év
döntéseknek megfelelõ –
megfelelõ szgy., valamint
mûködtetése, munkáltatói pedagógiai intézetben eljogkör gyakorlása az intéz- töltött – legalább 1–3 év
ményi dolgozók tekinteszakmai tapasztalat,
tében.
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki az intézetben

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 19.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a vonatkozó
jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
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határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörben
kinevezhetõ, büntetlen
elõélet.
Elõny: vezetõi tapasztalat.

rendelkezései az irányadók,
továbbá egyéb jogszabályi
rendelkezések, ill. megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, b.,
szgy.-t igazoló hiteles om.,
hiteles om., a 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, nyilatkozatot a pályázati eljárásban résztvevõk betekintési
jogáról (arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul),
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(15.105/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„magasabb vezetõi beosztás”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Intézményfenntartó
Központ
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Személyesen:
Dr. Horváth István
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
F: Dr. Horváth István
Tel: (96) 522-215
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 20.
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A közoktatási intézmény
honlapja,
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal honlapja.

Somogy Megyei
Intézményfenntartó
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

Somogy Megyei
Önkormányzat
Dél-balatoni Kollégiuma
8630 Balatonboglár,
Mátyás K. u. 12.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

Somogy Megyei
Önkormányzat
Duráczky József Óvodája,
Általános Iskolája,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye,
Nevelési Tanácsadója
és Diákotthona
7400 Kaposvár,
Somssich u. 8.
Fõigazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év feletti pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: öt év feletti vezetõi
gyak., közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
Illetmény, juttatás:
Az érvényben lévõ jogszabályok alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
A közokt tv. 18. § (1) be- személyes adatokat és fénykezdés alapján:
képet is tartalmazó részletes
szakirányú gyógypedagó- szakmai ön., om., b., az ingiai tanári v. és szakkép- tézmény vezetésére vonatzettség, lLegalább öt év
kozó szakmai program, nyifeletti pedagógus munka- latkozat arra vonatkozóan,
körben szerzett szgy.
hogy a pályázati anyagában
Elõny: vezetõi gyakorlat
foglalt személyes adatainak
(3–5 év), közoktatás-veze- a pályázati eljárással összetõi szakvizsga, szurdope- függésben szükséges kezelédagógiai szakos tanár.
séhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton.
Pc: Somogy Megyei
Intézményfenntartó Központ
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
Elektronikus úton:
toth.laszlo.norbert@
somogymik.hu
F: Tóth László Norbert
osztályvezetõ
Tel: (82) 508-140
A pályázat kiírója fenntartja
azt a jogát, hogy az intézmény szervezeti átalakítása
esetén a pályázati kiírást
visszavonja, ill. a megbízást
rövidebb idõre adja.
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Somogy Megyei
Önkormányzat
Mátyás Király
Gimnáziuma
8640 Fonyód,
Hunyadi J. u. 3.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év feletti vezetõi gyakorlat.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga.

Somogy Megyei
Önkormányzat
Perczel Mór Gimnáziuma
8600 Siófok,
Március 15. park 1.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség.
Elõny: vezetõi gyakorlat
(3–5 év), közoktatás-vezetõi szakvizsga, középfokú
„C” típusú nyelvvizsga,
pályázatírói gyak.

Somogy TISZK
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
Fõigazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség.
Elõny: vezetõi gyakorlat
(3–5 év), közoktatás vezetõi szakvizsga.

Somogy Megyei
Önkormányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló és
Beszédvizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs
Bizottsága
7400 Kaposvár,
Somssich u. 8.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év feletti pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat
(3–5 év), közoktatás vezetõi szakvizsga,
Oligofrénpedagógia, szurdopedagógiai, logopédiai
szakirányú v., gyógypedagógia és pszichodiagnosztika területén szerzett
gyak.
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Somogy Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 4.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

A Közokt tv. 18. §
(1) bekezdés alapján:
gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év feletti pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat
(3–5 év), közoktatás
vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
Illetmény, juttatás:
Az érvényben lévõ jogszabályok alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
személyes adatokat és fényképet is tartalmazó részletes
szakmai ön., om., b., az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton.
Pc: Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
Elektronikus úton:
toth.laszlo.norbert@
somogymik.hu
F: Tóth László Norbert
Osztályvezetõ
Tel: (82) 508-140
A pályázat kiírója fenntartja
azt a jogát, hogy az intézmény szervezeti átalakítása
esetén a pályázati kiírást
visszavonja, ill. a megbízást
rövidebb idõre adja.

Megyei és Városi
Könyvtár
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 4.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

Az 1992. évi XXXIII. tv.
és a Kjt. 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
alapján: szakirányú egyetemi v. és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. mellett felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség,

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás
2017. ápr. 31-ig határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat kiírója fenntartja
azt a jogát, hogy az
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legalább öt év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat, büntetlen elõélet,
magyar nyelvtudás.
Elvárás: kiemelkedõ
szakmai, vagy szakirányú
tudományos tevékenység.

Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága
7400 Kaposvár,
Fõ u. 101.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

Vas Megyei
Intézményfenntartó
Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.

Dr. Nagy László Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
9730 Kõszeg,
Kiss J. u. 31.

intézmény szervezeti átalakítása esetén a pályázati kiírást
visszavonja, illetve a megbízást rövidebb idõre adja.
Illetmény, juttatás:
az érvényben lévõ jogszabályok alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes fényképes szakmai
Az 1992. évi XXXIII. tv. életrajz, tudományos szakmai
publikációs jegyzék, om.,
és a Kjt. 150/1992.
az
intézmény vezetésére
(XI. 20.) Korm. rendelet
vo
nat
kozó szakmai program,
alapján: szakirányú egyeb.,
nyi
latkozat személyes
temi v. és szakképzettség,
ada
tok
kezelésének hozzálegalább öt év szakmai tajárulásáról.
pasztalat, vagyonnyilatkoA pályázat benyújtásának
zat, büntetlen elõélet,
módja: postai úton
magyar nyelvtudás.
Elvárás: kiemelkedõ szak- Pc: Somogy Megyei
irányú tudományos tevé- Intézményfenntartó Központ
7400 Kaposvár,
kenység, ill. tárgyalásCsokonai u. 3. és
szintû idegennyelvElektronikus úton
ismeret.
biro.bernadett@
somogymik.hu
e-mail címre.
F: Dr. Biró Bernadett osztályvezetõ
Tel: (82) 508-100/282 mellék.

A Közokt.tv. 3. § (13) bekezdésében meghatározott
szakirányú felsõfokú iskolai v., legalább ötéves – a
Közokt.tv. 18. § (6) bekezdésében meghatározott
– szgy., pedagógus szakvizsga, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának vállalása.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. febr. 23.
Pehi: 2012. márc. 31.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr., szakmai fejlesztési elképzelések,
ötéves szgy.-t igazoló dokumentum, adatvédelmi nyilatkozat, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról, b.,
nyilatkozat, hogy nem áll
foglalkozástól eltiltás alatt,
mely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé.
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Egyetemi szintû, a
Közokt.tv. 17. § (1) bekezdésében felsorolt, az
adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges v.,
legalább ötéves – a
Közokt.tv. 18. § (6) beKölcsey Ferenc
kezdésében meghatározott
Gimnázium
– szgy., pedagógus-szak9900 Körmend,
vizsga, büntetlen elõélet,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának vállalása.
Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatika Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi taSzakközépiskola
pasztalat.
és Kollégium
9735 Csepreg,
Rákóczi F. u. 13–15.
Béri Balogh Ádám Postaés Bankforgalmi
Szakközépiskola
9800 Vasvár,
Járdányi professzor u. 13.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola
9900 Körmend,
Rákóczi F. u. 2.

Rumi Óvoda, Fejlesztõ
és Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Gyermekés Diákotthon
9766 Rum,
Kastély park 1.

A Közokt.tv. 30. §
(11) (13) bekezdésében
meghatározott szakirányú
felsõfokú iskolai v.,
legalább ötéves
– a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott – szgy., pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Elõny: közoktatás vezetõi
szakvizsga, vezetõi tapasztalat.

Vas Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság
9700 Szombathely,
Sugár u. 9.

Az alaptevékenység ellátásához szükséges gyógypedagógiai tanári v.,
legalább ötéves – pedagógiai szakszolgálatban eltöltött – szgy.,
pedagógus szakvizsga,
büntetlen elõélet,

675
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, három
példányban, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (52/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.
Személyesen:
Dr. Kiss Eszter
Vas megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: Dr. Kapiller Sarolta
Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ
munkatársa
Tel: (94) 515-756
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vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának vállalása.
Elõny: vezetõi tapasztalat.
Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó
Központ
4024 Debrecen,
Piac u. 54.

Kós Károly Mûvészeti
Szakközépiskola
és Kollégium
4032 Debrecen,
Hollós u. 3.

Büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
egyetemi szintû tanári v.,
szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
másodszor és további alLf: a Közokt.tv. 54. § és az kalommal történõ megbí55. § (2) bekezdésében
zás esetén a pedagógus
meghatározottak, így külö- szakvizsga keretében szernösen az intézmény szak- zett intézményvezetõi
szerû és törvényes mûköszakképzettség, legalább
désének, költséghatékony ötéves, a Közokt.tv. 18. §
gazdálkodásának biztosí(5)–(6) bekezdései szerinti
tása. A pedagógiai munka szgy.
irányítása, az intézmény
Elõny: közoktatás terüleellenõrzési, mérési, értéke- tén szerzett vezetõi gyalési és minõségirányítási
korlat.
programjában foglaltak
megvalósításának
irányítása. Az intézmény
képviselete.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20-án
16 óráig.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
melynek tartalmaznia kell a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, az intézmény vezetésére
vonatkozó program maximum egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a
döntés elõkészítõ anyag részét képezi), b., szakképzettséget, ill. szakvizsgát igazoló
közjegyzõ által hitelesített
om., legalább öt éves
szgy.-ot igazoló munkáltatói
igazolás, a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
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A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton és személyesen egyaránt, hat példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(51-1/2012.), valamint „Pályázat a Kós Károly Iskola”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: 4024 Debrecen,
Piac u. 54.
F: Nagy Mária
az Intézmény-fenntartási
Fõosztály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Hajdú-Bihar Megyei
Általános Iskola
és Kollégium
4025 Debrecen,
Postakert u. 7.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdésében
meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony
gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka
irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási
programjában foglaltak
megvalósításának
irányítása. Az intézmény
képviselete

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20-án
16 óráig.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
melynek tartalmaznia kell
a szakmai helyzetelemzésre
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épülõ fejlesztési elképzeléseket, az intézmény vezetésére
vonatkozó program maximum egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a
döntés elõkészítõ anyag részét képezi), b., szakképzettséget, ill. szakvizsgát igazoló
közjegyzõ által hitelesített
om., legalább ötéves szgy.-ot
igazoló munkáltatói igazolás,
a vezetõi gyakorlatról szóló
munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen egyaránt, hat példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(52-1/2012.), valamint
„Pályázat Általános Iskola”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: 4024 Debrecen,
Piac u. 54.
F: Nagy Mária
az Intézmény-fenntartási
Fõosztály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
és Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézet
4029 Debrecen,
Monti ezredes u. 7.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdésében
meghatározottak, így

Büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
egyetemi szintû v. és szakképzettség, továbbá – ha
jogszabály az adott végzettséggel és szakképzettséggel betölthetõ munkakörben a szakvizsga letételét lehetõvé teszi, ill.
elõírja – szakvizsga,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege.
teljes munkaidõ.
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különösen az intézmény
szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai
munka irányítása. Az
intézmény képviselete.

legalább 10 éves, a
10/1994. (VI. 13.) MKM
rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti szgy.,
pedagógiai intézetben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Pbhi: 2012. febr. 20-án
16 óráig.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
melynek tartalmaznia kell a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, az intézmény vezetésére
vonatkozó program maximum egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a
döntés elõkészítõ anyag részét képezi), b., szakképzettséget, ill. szakvizsgát igazoló
közjegyzõ által hitelesített
om., legalább 10 éves
szgy-ot igazoló munkáltatói
igazolás, a vezetõi gyakorlatról szóló munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen egyaránt, hat példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(53-1/2012.), valamint
„Pályázat Pedagógiai Intézet” megnevezéssel ellátva
kell benyújtani.
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Pc: 4024 Debrecen,
Piac u. 54.
F: Nagy Mária
az Intézmény-fenntartási
Fõosztály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.

Éltes Mátyás Általános
Iskola és Speciális
Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon
4200 Hajdúszoboszló,
Dózsa Gy. u. 10-12.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdésében
meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony
gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka
irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási
programjában foglaltak
megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó
jogszabályokban az
intézmény hatáskörébe
utalt szakmai és egyéb
feladatok szervezése. Az
intézmény képviselete.

Büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári v. és szakképzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és
további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább ötéves,
a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései
szerinti szgy.
Elõny: gyermekvédelmi
feladatokat ellátó intézményben szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege.
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20-án
16 óráig.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az oktatásért
felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.és
a Korm. és a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
melynek tartalmaznia kell a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, az intézmény vezetésére
vonatkozó program maximum egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a
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döntés-elõkészítõ anyag részét képezi), b., szakképzettséget, ill. szakvizsgát igazoló
közjegyzõ által hitelesített
om., legalább ötéves szgy.-ot
igazoló munkáltatói igazolás,
a vezetõi gyakorlatról szóló
munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen egyaránt, hat példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(54-1/2012.), valamint
„Pályázat Éltes Mátyás
Iskola” megnevezéssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: 4024 Debrecen,
Piac u. 54.
F: Nagy Mária
az Intézmény-fenntartási
Fõosztály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.
Szociális Közlöny.

Dr. Molnár István Óvoda,
Általános és Speciális
Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 5.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és
az 55. § (2) bekezdésében
meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, költséghatékony
gazdálkodásának biztosítása. A pedagógiai munka

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege.
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 20-án
16 óráig.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
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irányítása, az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási
programjában foglaltak
megvalósításának irányítása. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény
hatáskörébe utalt szakmai
és egyéb feladatok
szervezése. Az intézmény
képviselete.
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A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének – a kormánymegbízott egyetértésével tett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. és a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
melynek tartalmaznia kell a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, az intézmény vezetésére
vonatkozó program maximum egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalása (mely a
döntés elõkészítõ anyag részét képezi), b., szakképzettséget, ill. szakvizsgát igazoló
közjegyzõ által hitelesített
om., legalább öt éves szgy-ot
igazoló munkáltatói igazolás,
a vezetõi gyakorlatról szóló
munkáltatói igazolás, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton és személyesen egyaránt, hat példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(55-1/2012.), valamint
„Pályázat Dr. Molnár István
Iskola” megnevezéssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: 4024 Debrecen,
Piac u. 54.
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F: Nagy Mária
az Intézmény-fenntartási
Fõosztály munkatársa
Tel: (52) 507-562
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.
Szociális Közlöny

Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6000 Kecskemét,
Deák F. tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság
6000 Kecskemét,
Juhai u. 23.
Igazgató
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
a munkáltató Kecskemét
székhelye, ill. Baja,
Deszkás u. 2. telephelye.
Lf: az intézmény felelõs
vezetése, irányítása a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerû és
törvényes mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása.
Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
Az adott pedagógiai szakszolgálat intézményében
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító a
4/2010. (I.19.) OKM re.
2. § (2) bekezdés a),
e) pontjában meghatározott felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség valamelyike, továbbá pedagógusszakvizsga megléte,
A szakképesítésnek megfelelõ pedagógus-munkakörben szerzett legalább
öt év szgy., a pedagógiai
szakszolgálat intézményében pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
ha a vezetõi megbízást
pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói szakvizsgával kell
rendelkeznie,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ (heti 40 óra).
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezési határidejének lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm. rendelet 5. §-a szerinti véleményezési és a pályázók meghallgatását követõen a
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központnak a
Kormánymegbízott egyetértésével kialakított javaslata
alapján a megbízásról az oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, a büntetlen
elõéletet és a foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló b., om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel (szakmai program), a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázata és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez, valamint véleményezés és elbírálás céljából
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pályázati anyagának sokszorosításához és harmadik személy részére történõ továbbításához hozzájárul, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének elget tesz, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy vele szemben a Kjt.
41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, ill. a fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, és személyesen lehet benyújtani.
Pc: Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központ
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.
e-mail: csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor
Tel: (76) 680-135

Duna Menti Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon
6087 Dunavecse,
Fõ út 39.
igazgató
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye
6087 Dunavecse,
Fõ út 39. székhelye, ill. 1.
számú lakásotthon:
6087 Dunavecse,
Kinizsi u. 4.,
2. számú lakásotthon:
6087 Dunavecse,
Kodály Z. u. 1.,
3. számú lakásotthon:
6087 Dunavecse,
Fáy A. u. 20. telephelyei.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésére figyelemmel
bármelyik, az intézmény
által ellátott feladatra létesíthetõ intézmény vezetõi
megbízásához szükséges
feltétel, azaz felsõfokú
gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség, vagy
felsõfokú gyógypedagógus v., szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga és legalább öt év
gyógypedagógus munkakörben, vagy gyógypedagógia terültén szerzett
szgy., vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I. rész
II/2. pontjában a gyermekotthon vezetõre
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Lf. pedagógiai szakszolgálati, valamint gyermekotthoni feladatok ellátása
mellett a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók
általános iskolai nevelésére-oktatására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs
vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és
törvényes mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása.
Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

meghatározott felsõfokú
képesítés és szociális
szakvizsga, valamint legalább öt év felsõfokú v.,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intézményben (gyógypedagógiai tanári) pedagógus-munkakörben, illetve a végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben,
ill. a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának ellátásához elõírt felsõfokú
gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség, vagy
felsõfokú gyógypedagógus v., szakképzettség.

Kiskunfélegyházi
Általános iskola, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent Imre herceg u. 1–3.
Igazgató

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, legalább öt év
gyógypedagógus munkakörben, vagy gyógypedagógia területén szerzett
szgy., felsõfokú gyógypedagógiai tanári v. és szakképzettség, továbbá
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A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
a munkáltató Kiskunfélegyháza székhelye, illetve
Kiskunmajsa telephelye.
Lf. pedagógiai szakszolgálati, valamint gyermekotthoni feladatok ellátása
mellett a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók
általános iskolai nevelésére-oktatására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs
vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és
törvényes mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása.
Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Kiskunhalasi Általános
Iskola, Elõkészítõ
Szakiskola és Nevelési
Tanácsadó
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Igazgató
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
a munkáltató Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Székhelye, illetve
Kiskunhalas,
Városháza u. 2. telephelye

3

pedagógus szakvizsga,
a nevelési-oktatási intézményben (gyógypedagógiai tanári) pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, legalább öt év
gyógypedagógus munkakörben, vagy gyógypedagógia területén szerzett
szgy., a Közokt.tv. 18. §
(7) bekezdésére figyelemmel bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthetõ intézmény
vezetõi megbízásához
szükséges feltétel, azaz:
felsõfokú gyógypedagógiai tanári v. és szakképzettség, vagy felsõfokú
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Lf. pedagógiai szakszolgálati, valamint gyermekotthoni feladatok ellátása
mellett a sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók
általános iskolai nevelésére-oktatására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs
vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és
törvényes mûködés, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása.
Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

gyógypedagógus v., szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, vagy
felsõfokú pszichológus
szakképesítés és klinikai,
neuropszichológiai, pedagógiai vagy tanácsadói
pszichológus szakvizsga.
A nevelési-oktatási intézményben (gyógypedagógiai tanári) pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, másodszor
és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának ellátásához elõírt felsõfokú
gyógypedagógus v., szakképzettség.

Integrált Óvoda, Általános
Iskola, Elõkészítõ és
Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Nevelési
Tanácsadó, Gyermekotthon
és Szociális Intézmény
6200 Kiskõrös,
Hrúz Mária u. 2/1.
fõigazgató

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, legalább öt év
gyógypedagógus munkakörben, vagy gyógypedagógia területén, illetve a
szakképesítésnek megfelelõ területen szerzett
szgy. a Közokt.tv. 18. §
(7) bekezdésére figyelemmel bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthetõ intézmény
vezetõi megbízásához
szükséges feltétel, azaz:
felsõfokú gyógypedagógiai tanári v. és szakképzettség, vagy felsõfokú
gyógypedagógus v., szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
a munkáltató Kiskõrös
székhelye, illetve Kecskemét, Kalocsa telephelyek.
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Lf: sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai és kollégiumi nevelése-oktatása
mellett gyermekvédelmi,
szociális és pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására létrejött többcélú
közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak
szerinti szakszerû és törvényes mûködése, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása,
végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

vagy felsõfokú pszichológus szakképesítés és klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsga, vagy a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. sz. melléklete I. rész
II/2. pontjában a gyermekotthon vezetõre meghatározott felsõfokú képesítés,
vagy az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. sz.
melléklet 6.1., illetve
6.2. pontjában a vezetõre
meghatározott felsõfokú
képesítés, a nevelési-oktatási intézményben (gyógypedagógiai tanári) pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának ellátásához elõírt felsõfokú
gyógypedagógus v., szakképzettség.

Bajai Óvoda, Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
6500 Baja,
Barátság tér 18.
Fõigazgató

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
Közokt.tv. 18. § (7) bekezdésére figyelemmel
bármelyik, az intézmény
által ellátott feladatra létesíthetõ intézmény vezetõi
megbízásához szükséges
feltétel, azaz: felsõfokú
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A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, a
munkáltató bajai székhelye.
Lf: sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai és kollégiumi nevelése-oktatása
mellett gyermekvédelmi,
szociális és pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására létrejött többcélú
közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak
szerinti szakszerû és törvényes mûködése, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása,
végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

3

gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség, vagy
felsõfokú gyógypedagógus v., szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga és legalább öt év
gyógypedagógus munkakörben, vagy gyógypedagógia területén szerzett
szgy., vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklet I. rész
II/2. pontjában a gyermekotthon vezetõre meghatározott felsõfokú képesítés
és szociális szakvizsga,
valamint legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, szociális ellátás, ill. a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási intézményben (gyógypedagógiai tanári) pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.
Elõny: az intézmény fõ
profilját képezõ, a sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának ellátásához elõírt felsõfokú
gyógypedagógus v., szakképzettség.
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Kiskunhalasi Óvoda,
Kollégium és Konduktív
Pedagógiai Intézmény
6400 Kiskunhalas,
6400 Kiskunhalas,
Esze Tamás lakótelep 6.
Igazgató
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
A munkáltató kiskunhalasi
székhelye.
Lf: sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai és kollégiumi nevelése-oktatása
mellett gyermekvédelmi,
szociális és pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására létrejött többcélú
közös igazgatású közoktatási intézmény felelõs vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak
szerinti szakszerû és törvényes mûködése, magas
színvonalú szakmai munka
biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása,
takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása. A Közokt.tv. 54. §,
55. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása,
Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Kiskunhalasi Vári Szabó
István Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.
Fõigazgató

3

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet
3. §-ban meghatározottak
alapján felsõfokú konduktori, konduktor-tanítói iskolai v. és szakképesítés
és a szakképesítésnek
megfelelõ pedagógus
munkakörben szerzett legalább öt év szgy., valamint
pedagógus szakvizsga,
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, ill. a végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben,
ill. a végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, másodszor és
további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
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A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
A munkáltató kiskunhalasi
székhelye és telephelyei.

munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
továbbá pedagógus szakvizsga, középiskolában
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, ill. a végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek
megfelelõ munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben,
ill. a végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.

Lf: a szakközépiskolai,
szakiskolai és kollégiumi
feladatok ellátására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
felelõs vezetése, irányítása
a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû
és törvényes mûködés, magas színvonalú szakmai
munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése. A jóváhagyott éves költségvetés
betartása, takarékos, gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok,
fenntartói szabályzatok betartása, betartatása.
A Közokt.tv. 54. § 55. §
(2) bekezdésében foglalt
feladatok ellátása. Végzettségnek, szakképzettségnek,
szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Kiskunhalasi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Igazgató
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye,
a munkáltató Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17. székhelye.
Lf: az alapfokú mûvészetoktatási intézmény felelõs
vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerû és

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
legalább öt év pedagógus
– munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú a
mûvészeti tárgynak megfelelõ szakirányú tanári
vagy mûvész iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
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Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó Központ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

2

3

törvényes mûködtetése,
magas színvonalú szakmai
munka biztosítása, szervezése, ellenõrzse. A jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói szabályzatok betartása, betartatása.
A Közokt.tv. 54. §, 55. §
(2) bekezdésében foglalt
feladatok ellátása, végzettségnek, szakképzettségnek,
szakképesítésnek megfelelõ, kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idõre szól alkalmazás, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.

Szent István Gimnázium
és Szakközépiskola
4244 Újfehértó,
Eötvös József u. 25.

Egyetemi szintû v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az szerzett szgy., nevelési55. § (2) bekezdése alapján oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: ha a pályázó élõ
idegennyelv-ismerettel és
vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

5. szám
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,

5. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

693
4

valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat a Szent
István Gimnázium Szakközépiskola intézményvezetõi
beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
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Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Ady Endre Gimnázium,
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
4765 Csenger,
Honvéd út 5.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait,
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a korábbi munkajogviszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben
a pályázatnak és az abban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról, hogy apályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat az Ady
Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium intézményvezetõi beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig
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Báthory István Gimnázium
és Szakközépiskola
4300 Nyírbátor,
Ifjúság útja 2.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján

3

5. szám
4

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
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A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Báthory István Gimnázium
és Szakközépiskola
intézményvezetõi beosztás
betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Bethlen Gábor
Középiskola, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
4300 Nyírbátor,
Füveskert út 9.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
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kikérése után a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Bethlen Gábor
Középiskola, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
intézményvezetõi beosztás
betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ
vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig.

Deák Ferenc Gimnázium
4900 Fehérgyarmat,
Kiss E. u. 3.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
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eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Bethlen Gábor
Középiskola, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
intézményvezetõi beosztás
betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
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Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Kandó Kálmán
Közlekedési
Szakközépiskola,
Gimnázium
és Dr. Béres József
Kollégium
4625 Záhony,
Kárpát út 4.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
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arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Kandó Kálmán
Közlekedési
Szakközépiskola,
Gimnázium és Dr. Béres
József Kollégium
intézményvezetõi beosztás
betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
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Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig.

Móricz Zsigmond
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
4484 Ibrány,
Petõfi Sándor út 1.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait,
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a korábbi munkajogviszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben
a pályázatnak és az abban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról, hogy apályázó
megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
az ibrányi Móricz Zsigmond
Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium intézményvezetõi beosztás betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig
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Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési
Intézet
4400 Nyíregyháza,
Egyház u. 13.

3

Egyetemi szintû v.,
szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább tíz év
megfelelõ szgy. a
10/1994. (V. 13.) MKM
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az rendelet 3. § (2) bekezdé55. § (2) bekezdése alapsének megfelelõen és
ján.
1–3 év vezetõi gyak.,
A pedagógiai intézetben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, vagy
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: ha a pályázó élõ
idegennyelv-ismerettel és
vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2016.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó megbízása
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esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési
Intézet intézményvezetõi beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig.

Petõfi Sándor
Közgazdasági
Szakközépiskola
4900 Fehérgyarmat,
Május 14. tér 16.

Egyetemi szintû v., szakirányú tanári szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., nevelési-oktatáLf: a Közokt.tv. 54. § és az si intézményben pedagó55. § (2) bekezdése alapgus-munkakörben fennján.
álló, határozatlan idõre

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2015. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
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szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz szükséges feltételek megléte,
Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill. bevándorlási
vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: ha a pályázó élõ
idegennyelv-ismerettel és
vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének kikérése után a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat a fehérgyarmati Petõfi Sándor
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Közgazdasági
Szakközépiskola intézményvezetõi beosztás betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Éltes Mátyás Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola,
Gyermekotthon, Kollégium
és Pedagógiai
Szakszolgálat
4300 Nyírbátor,
Debreceni u. 67.

Gyógypedagógiai tanári v.
és szakképzettség, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 18. §
(1) a), (3), (4), (7) bekezdésében meghatározott
feltételek, pedagógusszakvizsga, legalább öt év
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az pedagógus munkakörben
55. § (2) bekezdése alapszerzett szgy., neveléján.
si-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazáshoz

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
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szükséges feltételek megléte, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási vagy letelepedési
engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: szakirányú egyetemi v., élõ idegennyelv-ismeret és vezetõi gyakorlat.

Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat az Éltes
Mátyás Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Gyermekotthon, Kollégium
és Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
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F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Bárczi Gusztáv Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 10–12.
Lf: a Közokt.tv. 54. § és az
55. § (2) bekezdése alapján.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2016. júl. 31-ig határozott
idõre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Az oktatásért felelõs miniszter fenntartja azt a jogát,
hogy – megfelelõ pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
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valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalóját, b,
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, a végzettséget és
szakképzettséget tanúsító oklevél, oklevelek hitelesített
másolatát, másolatait, a korábbi munkajogviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy apályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként, egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat
a Bárczy Gusztáv Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Pf. 95.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Gergely Zsolt
Tel: (20) 299-8505
(42) 599-421
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 1.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig,
Az oktatási intézmény
honlapja:
2012. jan. 20-tól
2012. febr. 19-ig

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gyermekvédelmi
Központ Tiszadob
4456 Tiszadob,
Táncsics u. 12.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
Lf: a Szabolcs-Szatmárszakmai feladatairól és
Bereg Megyei Gyermekvé- mûködésük feltételeirõl
delmi Központ Tiszadob
szóló 15/1998. (IV. 30.)
vezetõjének feladata az in- NM rendelet (a továbbiaktézmény szakszerû és tör- ban: rendelet) 2. számú
vényes mûködtetése,
melléklete I. részének
a takarékos gazdálkodás,
II. 2. pontja szerinti képeaz intézmény középsítés: felsõfokú szociális
és hosszú távú fejlesztési
alapvégzettség, pedagócéljainak, stratégiájának
gus, pszichológus, vagy
kidolgozása, a munkáltatói mentálhigiénés szakemjogok gyakorlása, képzés, ber, gyermek- és ifjúságtovábbképzés feltételeinek védelmi tanácsadó, jogi
megteremtése, szervezése szakokleveles családvéés döntéshozatal az intéz- delmi tanácsadó, szociális
mény mûködésével kapigazgatásszervezõ oklecsolatban minden olyan
véllel rendelkezõ; jogász,
ügyben, amelyet jogszaigazgatásszervezõ, szobály nem utal más hatásciológus, közgazdász
körébe.
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár,
vagy szociális menedzser
oklevéllel rendelkezõ:
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár, a rendelet 3. §
(2) bekezdés d) pontja
szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást
követõ két éven belüli

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
fenntartó dönt.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ill.
a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b. arról, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
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megszerzésére történõ
kötelezettségvállalás,
a 3. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill.
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szgy., a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
határozatlan idõre kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási, vagy letelepedési
engedély.
Elõny: szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
élõ idegen nyelv ismerete,
vezetõi tapasztalat.

a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé, legalább öt éves szgy.-ot
igazoló, ill. a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr., valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû
összefoglalója, szociális
szakvizsga-bizonyítvány
hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a vezetõi megbízást követõ 2 éven belül vállalja a
szociális szakvizsga letételét,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nem áll cselekvõképességet
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ Tiszadob intézményvezetõi beosztás betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
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Molnár-Dienes Emõke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Szociális Közlöny 2012. évi
2. számában;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja: 2012. jan. 23-tól
2012. febr. 22.
NKI internetes honlap:
2012. jan. 22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Gyermekvédelmi
Központ Baktalórántháza
4561 Baktalórántháza,
Vasút út 2.
Lf: a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ
Baktalórántháza vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése,
szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú
melléklete I. részének
II. 2. pontja szerinti képesítés: felsõfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus,
hittanár, hittantanár, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ: jogász,
igazgatásszervezõ,
szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ, védõnõ,
teológus, hittanár, hittantanár, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ, teológus,
hittanár, hittantanár,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b. arról, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll
olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
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a rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjai szerint
szociális szakvizsga, vagy
a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két
éven belüli megszerzésére
történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill.
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szgy., a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
határozatlan idõre kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási, vagy letelepedési
engedély.
Elõny: szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
élõ idegen nyelv ismerete,
vezetõi tapasztalat.

a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé, legalább öt éves szgy.-ot
igazoló, ill. a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr., valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû
összefoglalója, szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
vezetõi megbízást követõ
2 éven belül vállalja
a szociális szakvizsga letételét, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll
cselekvõképességet kizáró,
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n
kell benyújtani „Pályázat
Gyermekvédelmi Központ
Baktalórántháza intézményvezetõi beosztás betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály

716

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

5. szám
4

Molnár-Dienes Emõke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Szociális Közlöny
2012. évi 2. számában;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 23-tól
2012. febr. 22.
NKI internetes honlap:
2012. jan. 22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nyírbátor
4300 Nyírbátor,
Vasvári Pál u. 17.

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
Lf: a Szabolcs-Szatmárszakmai feladatairól és
Bereg megyei Gyermekvé- mûködésük feltételeirõl
delmi Központ Nyírbátor
szóló 15/1998. (IV. 30.)
vezetõjének feladata az in- NM rendelet (a továbbiaktézmény szakszerû és tör- ban: rendelet) 2. számú
vényes mûködtetése,
melléklete I. részének
a takarékos gazdálkodás,
II. 2. pontja szerinti képeaz intézmény közép- és
sítés: felsõfokú szociális
hosszú távú fejlesztési cél- alapvégzettség, pedagójainak, stratégiájának kigus, pszichológus, vagy
dolgozása, a munkáltatói
mentálhigiénés szakemjogok gyakorlása, képzés, ber, gyermek- és ifjúságtovábbképzés feltételeinek védelmi tanácsadó, jogi
megteremtése, szervezése szakokleveles családvéés döntéshozatal az intéz- delmi tanácsadó, szociális
mény mûködésével kapigazgatásszervezõ oklecsolatban minden olyan
véllel rendelkezõ; jogász,
ügyben, amelyet jogszaigazgatásszervezõ, szociobály nem utal más hatáskö- lógus, közgazdász szociálrébe.
politikai szakon, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ,
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár, vagy szociális
menedzser oklevéllel rendelkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár, hittantanár, a rendelet 3. §
(2) bekezdés d) pontja
szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
fenntartó dönt.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b. arról, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
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követõ két éven belüli
megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével, legalább
öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy., a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe határozatlan idõre
kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint jog a
szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, ill.
bevándorlási, vagy letelepedési engedély.
Elõny: sSzociális szakvizsga-bizonyítvány megléte, élõ idegen nyelv
ismerete, vezetõi
tapasztalat.

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, legalább ötéves szgy.-ot igazoló, ill. a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr., valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû
összefoglalója, szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
vezetõi megbízást követõ
2 éven belül vállalja
a szociális szakvizsga letételét, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll
cselekvõképességet kizáró,
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor intézményvezetõi beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Molnár-Dienes Emõke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Szociális Közlöny
2012. évi 2. számában;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. jan. 23-tól
2012. febr. 22.
NKI internetes honlap:
2012. jan. 22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka
4700 Mátészalka,
Képes Géza u. 2.
Lf: a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
az intézmény közép- és
hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói
jogok gyakorlása, képzés,
továbbképzés feltételeinek
megteremtése, szervezése
és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. számú
mellékletében foglaltak az
irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b. arról, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, legalább öt éves szgy-ot igazoló, ill. a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr., valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû
összefoglalója, szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a vezetõi megbízást követõ
2 éven belül vállalja
a szociális szakvizsga letételét, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll
cselekvõképességet kizáró,
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
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benyújtani „Pályázat Gyermekvédelmi Központ Mátészalka intézményvezetõi beosztás betöltésére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Molnár-Dienes Emõke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Szociális Közlöny
2012. évi 2. számában;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. január 23-tól
2012. február 22.
NKI internetes honlap:
2012. január 22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 3.
Lf: a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ
Nyíregyháza vezetõjének
feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény
közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése,

Büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2. számú
melléklete I. részének
II. 3. pontja szerinti képesítés: felsõfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ
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szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

igazgatásszervezõ,
szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: jogász,
igazgatásszervezõ,
szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
a rendelet 3. § (2) bekezdés c), d), e) pontjai szerint szociális szakvizsga,
vagy a 3. § (3) bekezdése
alapján a megbízást követõ két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill. a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szgy., a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
határozatlan idõre kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási, vagy letelepedési
engedély.
Elõny: szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
élõ idegen nyelv ismerete,
vezetõi tapasztalat.

pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. ill.
a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b. arról, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, legalább öt éves szgy.-ot
igazoló, ill. a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr., valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû
összefoglalója, szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
vezetõi megbízást követõ
2 belül vállalja a szociális
szakvizsga letételét, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nem áll cselekvõképességet
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kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
ajánlott küldeményként egy
eredeti és egy másolati példányban, valamint CD-n kell
benyújtani „Pályázat Területi
Gyermekvédelmi Központ
Nyíregyháza intézményvezetõi beosztás betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
F: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Molnár-Dienes Emõke
Tel: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Szociális Közlöny
2012. évi 2. számában;
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja:
2012. január 23-tól
2012. február 22.
NKI internetes honlap:
2012. január 22.
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Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.

2

Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár
8000 Székesfehérvár,
Bartók Béla tér 1.

3

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
Lf. az intézmény gazdasá- szakvizsga, vagy fõiskolai
gos – jogszabályoknak,
könyvtárosi képzettség,
szakmai követelményekkiemelkedõ szakirányú tunek, valamint a fenntartói dományos tevékenység,
döntéseknek megfelelõ –
idegennyelv-ismerete
mûködtetése, munkáltatói (igazolása történhet
jogkör gyakorlása
államilag elismert komplex
az intézményi dolgozók te- típusú nyelvvizsga-bizokintetében.
nyítvánnyal, vagy azzal
egyenértékû okirat,
a szgy. külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával),
legalább öt év szgy.,
Büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.
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ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt, továbbá annak
végrehajtásáról a mûvészeti,
közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményekben rendelkezõ többször módosított
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet rendelkezései
Fejér Megyei Mûvelõdési Felsõfokú közmûvelõdési az irányadók.
Központ
v. és szakképzettség, vagy A pályázathoz csatolni kell:
8000 Székesfehérvár,
nem szakirányú egyetemi közjegyzõ által hitelesített
III. Béla király tér 1.
v. és felsõfokú szakirányú om., b. arról, hogy büntetlen
munkaköri szakvizsga,
elõéletû és nem áll
Lf: az intézmény gazdasá- 1/2000. (I.14.) NKÖM
olyan foglalkozástól eltiltás
gos – jogszabályoknak,
rendelet szerint akkredihatálya alatt, amely
szakmai követelményektált vezetési-szervezési,
a közalkalmazotti
nek, valamint a fenntartói pénzügyi-gazdaság,
jogviszony létesítését nem
döntéseknek megfelelõ –
államháztartási ismereteket teszi lehetõvé, személyi
mûködtetése, munkáltatói is nyújtó közmûvelõdési
adatokat is tartalmazó
jogkör gyakorlása
intézmény-vezetõ
szakmai életrajz,
az intézményi dolgozók te- tanfolyam eredményes
a tudományos tevékenység
kintetében.
elvégzésének okirattal
ismertetésével, vpr.,
történõ igazolása,
nyilatkozat, amelyben
legalább öt év szgy.,
a pályázatnak és az abban
kiemelkedõ
foglalt személyes
közmûvelõdési
adatainak a pályázati
tevékenység.
eljárással összefüggõ
Elõny: vezetõi gyakorlat. kezeléséhez hozzájárul/nem
járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: egy darab eredeti
példányban, papír alapon,
Fejér Megyei Múzeumok
Szakirányú egyetemi v.
postai úton, ajánlott
Igazgatósága
és szakképzettség,
küldeményként „Igazgatói
8000 Székesfehérvár,
legalább
pályázat” megjelöléssel
Fõ u. 6.
öt év szgy.,
ellátva kell benyújtani.
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Lf: az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak,
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói
döntéseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkáltatói
jogkör gyakorlása
az intézményi dolgozók
tekintetében.

Kiemelkedõ szakirányú
tudományos tevékenység,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret (igazolása
történhet államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsgabizonyítvánnyal,
vagy azzal egyenértékû
okirat, a szgy. külföldi
teljesítésérõl szóló
igazolás bemutatásával).
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
F: Mátrahalmi Tibor a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje
Tel: (22) 522-529
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapja,
Az intézmény honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér
Levelezési cím:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus,
vagy mentálhigiénés
szakember, gyermekLf: az intézmény gazdasá- és ifjúságvédelmi
anácsadó, jogi szakgos – jogszabályoknak,
okleveles családvédelmi
szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói tanácsadó, szociális
döntéseknek megfelelõ –
igazgatásszervezõ,
mûködtetése, munkáltatói szociális menedzser,
oklevéllel rendelkezõ jojogkör gyakorlása
az intézményi dolgozók te- gász, igazgatásszervezõ,
kintetében.
szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
szgy. a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint,
az intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti
jogviszony, illetõleg
a vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú v.,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazáshoz szükséges
feltételek megléte,

ÁEI: 2012. ápr. 1..
A vezetõi megbízás
határozott idõre, öt évre szól
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 11.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelõen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z)
257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített
om., b. arról, hogy büntetlen
elõéletû és nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, a pályázó
elõírt szakmai

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ
8000 Székesfehérvár,
Tüzér u. 6.
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Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezsõ u. 10.
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magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill.
bevándorlási
vagy letelepedési
engedély,
az intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg
a vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló kinevezés,
Szociális szakvizsga,
Büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

és vezetõi gyakorlatának
meglétét is igazoló, valamint
a személyes adatait is tartalmazó szakmai életrajz, vpr.,
nyilatkozat, amelyben
a pályázatnak és az abban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul/nem járul hozzá.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(I-16/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
F: Mátrahalmi Tibor a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje
Tel: (22) 522-529
A pályázat további
megjelenésének helye:
Szociális Közlöny,
NKI internetes honlap.
Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapja,
Az intézmény honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér
Levelezési cím:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú
melléklete I. részének
II. Szakellátások címében
az 1.2. 2/a. illetve
3. pontjában elõírt
Lf: a Zala megyei
bármely képesítés,
gyermekvédelmi
szakellátás, területi
szociális szakvizsga,
gyermekvédelmi szakennek hiányában
szolgáltatás, otthont nyújtó a magasabb vezetõi
megbízást követõ két
ellátás szakmai
egységei racionális,
éven belül szociális
szakvizsga letétele,
zavartalan mûködésének,
színvonalas munkájának,
amennyiben a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
a várható változásokból
eredõ takarékos
3. §-ának (4) bekezdése

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.)
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével –

Zala Megyei
Gyermekvédelmi Központ
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 35.
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alapján a szakvizsga letétele alól nem mentesül,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ,
a Gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill.
a közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magasabb vezetõi
beosztás ellátására
megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll,
vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
18. életév betöltése,
cselekvõképesség.

három hónap próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege.
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 29.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: 257/2000.
(XII. 2.) Korm. rendelet
1/A. § (8)–(13) bekezdés
szerint. A pályázat elbírálására jogosult a Zala Megyei
Intézményfenntartó központ
vezetõje.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., szakmai
fejlesztésre vonatkozó vpr.,
közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén b.,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, a munkakör elnyerése esetén eleget tesz a
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontja
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
nem áll cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (32/2012.SZ.),
valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani.
A pályázatot CD lemezen is
kérjük mellékelni!
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Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.
F: Heller Józsefné
kormánytisztviselõ
Tel: (92) 500-782
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Szociális és Munkaügyi
Közlöny – legkésõbb 2012.
febr. 29.
NKI internetes honlap:
2012. jan. 27.
Vas Megyei
Intézményfenntartó
Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.

Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
a kulturális szakemberek
Lf: vezeti és irányítja
szervezeti képzési
az intézményt a
rendszerérõl, követelméMegyei Mûvelõdési és
nyeirõl és a képzés finanIfjúsági Központ alapító
szírozásáról szóló 1/2000.
okiratában és az
(I. 14.) NKÖM rendelet
SzMSz-ében
szerint akkreditált
foglaltaknak megfelelõen
vezetési-szervezési,
és szervezi az alaptevépénzügyi-gazdasági, álkenységnek megfelelõ
lamháztartási ismereteket
intézményi mûködést,
is nyújtó közmûvelõdési
felelõs az intézmény s
intézmény-vezetõ
zakszerû, takarékos
és törvényes mûködéséért, tanfolyam eredményes
elvégzését igazoló
gyakorolja a magasabb
okirattal rendelkezik,
vezetõi megbízással járó
a felsõfokú közmûvelõdémunkáltatói jogköröket,
si végzettségének
eleget tesz a vezetõi
és szakképzettségének
feladatokból eredõ
megfelelõ feladatkörben
jelentési, beszámolási,
szerzett legalább
adatszolgáltatási
ötévesszgy., vagy
kötelezettségének,
felsõfokú szakirányú
elõsegíti az intézmény
szakmai tevékenységének, munkaköri szakvizsgájának megfelelõ
kapcsolatrendszerének
feladatkörben szerzett
fejlesztését,
szervezi és irányítja az in- legalább ötévesszgy.,
kiemelkedõ közmûvelõtézmény közmûvelõdési
feladatait és szakmai állo- dési tevékenység végzése,
mányának megyei területi büntetlen elõélet,
és székhelyi közmûvelõdé- vagyonnyilatkozat tételi
si szolgáltató és módszer- eljárás lefolytatásának
vállalása.
tani tevékenységét,
Megyei Mûvelõdési
és Ifjúsági Központ
9700 Szombathely,
Ady tér 5.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 12.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtási
határidõ lejártát követõen
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
mûvészeti, közmûvelõdési
és a közgyûjteményi
területen való végrehajtására
vonatkozó 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 7. §
(6) bekezdésében
meghatározott szakmai
bizottság javaslata alapján
történik.
Az igazgatót a Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje bízza meg.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és annak a mûvészeti,
a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen való
végrehajtására vonatkozó
150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók.
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koordinálja és elõsegíti,
menedzseli az intézmény
hazai és nemzetközi
kulturális, szakmai
együttmûködését,
felelõsséggel gondoskodik
az intézmény vagyon –
tûz- és munkavédelmi
feladatainak ellátásáról.

Elõny: közmûvelõdési területen szerzett vezetõi
gyak., felnõttképzésben
való jártasság, kulturális
projektmenedzseri
gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
Személyi adatokat
is tartalmazó részletes
szakmai ön., om., a pályázati
elõny igazolása, vpr.,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat a pályázó
hozzájárulásáról, mely
szerint szakmai, vezetési
programját a jogszabály
szerint erre jogosultakon
kívül – a pályázatot kiíró
indokolt, a pályázati eljárás
jogszerûsége érdekében
hozott döntése alapján –
harmadik személy is
megismerheti, nyilatkozat
arról, hogy a vagonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
vállalja, b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé.
A pályázat benyújtásának
módja:
Három eredeti példányban,
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (131/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Vas megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
Dr. Huszár Lilla, a Vas
megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
Vas Megye
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: dr. Kapiller Sarolta,
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a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
hirdetõtáblája
(helyben szokásos módon):
2012. febr. 7.
Az intézmény honlapja:
www.vmmik.hu
2012. febr. 8.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információk:
a Megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV.
törvény és a megyei
intézményfenntartó
központokról,
valamint a megyei
önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi
intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 258/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet.

Vas Megyei Levéltár
9700 Szombathely,
Hefele Menyhért u. 1.
Lf:
A Vas Megyei Levéltár
jogszerû, zavartalan
és költségtakarékos
mûködésének biztosítása,
színvonalas szakmai
munkájának, szervezése,
irányítása.

Magyar állampolgárság,
szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
tárgyalásszintû
idegennyelv-ismeret,
amelynek igazolása
történhet különösen
legalább államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsgabizonyítvány vagy
azzal egyenértékû okirat,
a szakmai gyakorlat kül-

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. márc. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 12.
Pehi: 2012. márc. 31.
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földi teljesítésérõl szóló
igazolás bemutatásával,
a végzettségnek
és szakképzettségnek
vagy az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább ötéves szgy.,
kiemelkedõ szakirányú
tudományos tevékenység
végzése,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati eljárásban jogszabály alapján
közremûködõk véleményezését követõen a nyertes
pályázó személyére vonatkozó javaslatot a Vas
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje az ágazatért felelõs miniszternek terjeszti fel. Az igazgatót az
ágazatért felelõs miniszter
egyetértésével az intézményfenntartó központ vezetõje
bízza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a végrehajtásáról
kiadott további jogszabályok, továbbá az 1995. évi
LXVI. törvény rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyei adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön.,
om., a pályázó eddigi szakmai-tudományos munkájának bemutatása, az intézmény szakmai irányítására,
mûködtetésére vonatkozó
vpr., államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy tárgyalásszintû idegennyelv-tudást igazoló
okirat/igazolás másolata,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat a pályázó
hozzájárulásáról, hogy
szakmai, vezetési programját
a jogszabály szerint erre jogosultakon kívül – a pályázatot kiíró indokolt, a pályázati eljárás jogszerûsége érdekében hozott döntése alapján – harmadik személy is
megismerheti. Nyilatkozat
arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, b., valamint
annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
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foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.
A pályázat benyújtásának
módja: három eredeti példányban, postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(132/2012.), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vas megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
Személyesen:
Dr. Huszár Lilla, a Vas megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
Vas Megye
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: dr. Kapiller Sarolta, a Vas
Megyei Intézményfenntartó
Központ fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetõtáblája
(helyben szokásos módon):
2012. febr. 7.
Az intézmény honlapja:
www.vaml.hu
2012. febr. 8.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információk:
A Megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény
és a megyei intézményfenntartó központokról, valamint
a megyei önkormányzatok
konszolidációjával,
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a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 258/2011. (XII.7.)
Korm. rendelet.
Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága
9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 31.

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet külöLf. Vas megye közigazga- nösen legalább államilag
tási területén a kulturális
elismert komplex típusú
javak meghatározott anya- középfokú nyelvvizsgagának folyamatos gyûjtébizonyítvány vagy azzal
sét, nyilvántartását, megõr- egyenértékû okirat,
zését és restaurálását, tudo- a szakmai gyakorlat külmányos feldolgozását
földi teljesítésérõl szóló
és publikálását, valamint
igazolás bemutatásával,
kiállításokon és a más
a végzettségnek
módon történõ bemutatáés szakképzettségnek
sát, hozzáférhetõvé tételét, vagy az intézmény
a régészeti örökség védel- alaptevékenységének
mét szolgáló megyei
megfelelõ jogviszonyban
múzeumi szervezet,
legalább ötéves szgy.,
mint intézmény vezetése,
kiemelkedõ szakirányú tumûködtetése, színvonalas dományos tevékenység
szakmai munkájának
végzése, büntetlen elõélet,
szervezése, irányítása,
vagyonnyilatkozat-tételi
ellenõrzése.
eljárás lefolytatásának
vállalása.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 12.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati eljárásban jogszabály alapján
közremûködõk véleményezését követõen a nyertes
pályázó személyére vonatkozó javaslatot a Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje az ágazatért felelõs
miniszternek terjeszti fel.
Az igazgatót az ágazatért
felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével az intézményfenntartó központ vezetõje
bízza meg.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z) vezetõi
pótlék mértéke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
3. sz. melléklete rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyi adatait is tartalmazó
részletes szakmai ön., om.,
eddigi szakmai – tudományos
munkájának bemutatása,
ismertetése, az intézmény
irányítására, mûködtetésére
vonatkozó vpr., államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsgabizonyítvány
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vagy tárgyalásszintû idegennyelv-tudást igazoló
okirat/igazolás másolata,
a nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
a pályázó hozzájárulásáról,
mely szerint szakmai, vezetési programját a jogszabály
szerint erre jogosultakon kívül – a pályázatot kiíró
indokolt, a pályázati eljárás
jogszerûsége érdekében
hozott döntése alapján –
harmadik személy is megismerheti, nyilatkozatot arról,
hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását
vállalja, b., valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé.
A pályázat benyújtásának
módja:
Három eredeti példányban,
postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (130/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Vas megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
Személyesen:
Dr. Huszár Lilla,
a Vas megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
részére,
Vas Megye
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: dr. Kapiller Sarolta, a Vas
Megyei Intézményfenntartó
Központ fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetõtáblája
(helyben szokásos módon):
2012. febr. 7.
Az intézmény honlapja:
www.savariamuseum.hu
2012. febr. 8.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információk:
A Megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény
és a megyei intézményfenntartó központokról, valamint
a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet.
Vas Megyei Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola
9700 Szombathely,
Vörösmarty M. u. 11.

Fõiskola 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
I. rész II/1., II/2., 2/3.
pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
legalább öt év felsõfokú
Lf: az intézmény vezetõjé- végzettséget vagy felsõfonek feladata az intézmény kú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédeszakszerû, takarékos
és törvényes mûködtetése, lem és/vagy a közoktatás
a színvonalas szakmai
területén betöltött
munkakörben szerzett
munka szervezése,
szgy., büntetlen elõélet,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és a döntésho- a pályázóval szemben
zatal az intézmény
nem állnak fenn a gyermûködésével kapcsolatban mekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásminden olyan ügyben,
ról szóló 1997. évi
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.
XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 13.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése, továbbá a
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati
határidõ lejártát követõen
a kinevezési, megbízási
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meghatározott kizáró
okok, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása.
Elõny: szociális szakvizsga, gyermekvédelem
területén szerzett vezetõi
gyakorlat.

jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendõ munkakör
feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság
meghallgatja, a pályázatokat
véleményezi. Az igazgató
megbízására a Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje jogosult.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a szociális,
valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásról
szóló 257/2000. (XII. 26)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr.,
amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket,
legalább ötéves szgy-ot
igazoló dokumentum,
nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot
arról, hogy amennyiben nem
rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
a kinevezését követõ két
éven belül kötelezettséget
vállal a szociális szakvizsga
megszerzésére, feltéve,
ha az 1/2000. (I. 7.) SzCSM
rendelet 6. § (8) bekezdése
alapján nem mentesül,
nyilatkozatot, mely szerint
a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
nyilatkozatot arról,
hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását
vállalja, b., valamint annak
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igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé.
A pályázat benyújtásának
módja: három eredeti példányban, postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(141/2012.), valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vas megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
Személyesen:
Dr. Huszár Lilla, a Vas
megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére,
Vas Megye
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: dr. Kapiller Sarolta,
a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetõtáblája (helyben szokásos
módon): 2012. febr. 7.
Szociális Közlöny soron
következõ száma.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információk:
a Megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény
és a megyei intézményfenntartó központokról,
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valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet.
Ernuszt Kelemen
Gyermekvédelmi
Intézmény
9721 Gencsapáti,
Bem J. u. 9.

Fõiskola, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
I. rész II/2., II/2/a. pontjában
elõírt szakirányú
szakképzettség, legalább
Lf: az intézmény vezetõjé- öt év felsõfokú végzettsének feladata az intézmény get vagy felsõfokú szakszakszerû, takarékos
mai képesítést igénylõ, a
és törvényes mûködtetése, gyermekvédelem és/vagy
a színvonalas szakmai
a közoktatás területén bemunka szervezése,
töltött munkakörben szera munkáltatói jogok
zett szgy., büntetlen
gyakorlása és a döntésho- elõélet, a pályázóval
zatal az intézmény
szemben nem állnak fenn
mûködésével kapcsolatban a gyermekek védelmérõl
minden olyan ügyben,
és a gyámügyi igazamelyet jogszabály nem
gatásról szóló 1997. évi
utal más hatáskörébe.
XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Elõny: szociális szakvizsga, gyermekvédelem területén szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
márc. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 13.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázókat a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése, továbbá a
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1/A. §
(9)–(12) bekezdése szerint
a pályázati határidõ lejártát
követõen a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendõ
munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ
bizottság meghallgatja,
a pályázatokat véleményezi.
Az igazgató megbízására
a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
jogosult.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a szociális,
valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr.,
amely tartalmazza
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a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléseket, legalább
ötéves szgy. igazolása,
nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról,
hogy amennyiben nem
rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
a kinevezését követõ két
éven belül kötelezettséget
vállal a szociális szakvizsga
megszerzésére, feltéve,
ha az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 6. § (8) bekezdése
alapján nem mentesül,
nyilatkozatot, mely szerint
a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, nyilatkozatot arról,
hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását
vállalja, b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé.
A pályázat benyújtásának
módja: három eredeti példányban, postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(142/2012.), valamint a beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Vas megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
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Személyesen:
Dr. Huszár Lilla,
a Vas megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
részére,
Vas Megye
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
F: dr. Kapiller Sarolta,
a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ fõosztályvezetõje
Tel: (94) 515-756
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
2012. febr.12.
A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetõtáblája (helyben szokásos
módon): 2012. febr. 7.
Szociális Közlöny soron
következõ száma.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információk:
a Megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény
és a megyei intézményfenntartó központokról,
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 258/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Intézményfenntartó
Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Elõkészítõ,
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
3578 Girincs,
Rákóczi u. 1.

Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
való rendelkezés,
ill. bevándorolt
vagy letelepedett státus,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
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Lf. a közoktatási intézmény vezetõjének feladata
az intézmény szakszerû
és törvényes mûködtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása, döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény mûködését
érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

fõiskola, oligofrénpedagógia, vagy tanulásban
akadályozottak és/vagy
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos
gyógypedagógusi v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., pedagógusszakvizsga vagy a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, ötéves
szgy.-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez), nyilatkozatot arra
vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-8/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Nagy András, a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.girincs.5mp.eu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
való rendelkezés,
ill. bevándorolt
vagy letelepedett státus,
Lf. az intézmény vezetõjé- cselekvõképesség,
nek feladata az intézmény büntetlen elõélet,
fõiskola, felsõfokú
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
szociális alapvégzettség,
mentálhigiénés
gazdálkodás, a munkáltaszakember, legalább öt év
tói jogok gyakorlása,
felsõfokú végzettséget
döntéshozatal az intézmény mûködésével
vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyerkapcsolatban minden
mekvédelem, a szociális
olyan ügyben, amelyet
ellátás, az egészségügyi
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a szociális
ellátás, ill. a közoktatás
és gyermekvédelmi munka területén végzett munkakörben szerzett szgy.,
szakmai irányítása,
az intézményben
az intézmény versenykéfennálló, határozatlan
pességének növelése,
idõre szóló alkalmazás,
az intézmény mûködését
ill. a megbízással egyideérintõ pályázati lehetõséjûleg határozatlan idõre
gek figyelése, pályázatok
szóló alkalmazás,
készítése.
szociális szakvizsga
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szociálisés Gyermekvédelmi
Központ
3532 Miskolc,
Városház tér 1.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
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Elõny: szociális, ill. gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi gyak.

amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, ötéves szgy.-ot igazoló dokumentum, szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról,
nyilatkozat, amely szerint
a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll
fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-5/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
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F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
Szociális Közlöny:
2012. jan. 30.
A B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati,
Közmûvelõdési
és Sportintézet
3527 Miskolc,
Selyemrét u. 1.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény mûködését
érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.

Cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetem,
egyetemi szintû v. és
szakképzettség, valamint
az ehhez kapcsolódó
szakvizsga, legalább
tíz év megfelelõ szgy.
(pedagógiai intézet által
végzett bármelyik
pedagógiai-szakmai
szolgáltatás ellátásához
szükséges ismeretek
megszerzését biztosító
munkakörben szerzett
gyak., ha azt közoktatási
intézményben
vagy felsõoktatási intézményben, illetve nem
iskolai gyakorlati képzési
helyen szerezték, továbbá
a tanügyirányítási munkakörben eltöltött gyakorlat)
vagy öt év közmûvelõdési
területen eltöltött szgy.,
közmûvelõdési szakember
esetén kiemelkedõ
szakmai vagy tudományos
tevékenység,
az intézményben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg határozatlan idõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
10 éves (közmûvelõdési
területen öt éves) szgy-ot
igazoló dokumentum,
szakmai ön., vpr. a szakmai

744

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

5. szám

3

4

jogával való rendelkezés,
ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz.

helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-6/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46)517-643
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.borsod-ped.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1/B.

Cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
fõiskola, a zenemûvészeti
tárgynak megfelelõ
szakirányú tanári v.,
ill. mûvész v.,
legalább öt év nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben,
vagy felsõfokú oktatási
intézményben oktatói
munkakörben szerzett
szgy., a képzés szakirányának megfelelõ mûvészeti pályán eltöltött idõ,
ha a pályázó rendelkezik
legalább három év
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, valamint felsõfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben
szerzett szakmai gyakorlattal, pedagógusszakvizsga vagy a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, az intézményben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással
egyidejûleg határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
nagyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
való rendelkezés,
ill. bevándorolt vagy
letelepedett státus.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább 3 éves
szgy.-ot igazoló dokumentum szakmai ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
együtt, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,

Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, az intézmény
versenyképességének növelése, az intézmény mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.
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a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-7/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.kodalymuveszeti.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei József Attila Gimnázium, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3600 Ózd,
Bem út 14.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe,a pedagógiai munka
szakmai irányítása,

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., pedagógusszakvizsga, vagy a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
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az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény mûködését
érintõ pályázati lehetõségek
figyelése, pályázatok
készítése.
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magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
való rendelkezés,
ill. bevándorolt
vagy letelepedett státus.

747
4

az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-12/2012.),
valamint a munkakör
megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
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B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.ozdijag.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei József Attila
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3600 Ózd,
Bem út 14.

Egyetem, egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., pedagógusszakvizsga, vagy a
pedagógus-szakvizsga
Lf: az intézmény vezetõjé- keretében szerzett intéznek feladata az intézmény ményvezetõi szakképzettszakszerû és törvényes
ség, a nevelési-oktatási
mûködtetése, a takarékos
intézményben pedagógus
gazdálkodás, a munkáltamunkakörben fennálló,
tói jogok gyakorlása,
határozatlan idõre szóló
döntéshozatal
alkalmazás, ill. a megbíaz intézmény mûködésével zással egyidejûleg pedakapcsolatban minden
gógus munkakörben
olyan ügyben, amelyet
történõ határozatlan idõre
jogszabály nem utal más
szóló alkalmazás,
hatáskörbe, a pedagógiai
cselekvõképesség,
munka szakmai irányítása, büntetlen elõélet,
az intézmény versenymagyar állampolgárság,
képességének növelése,
vagy külön jogszabály
az intézmény mûködését
szerint a szabad mozgás
érintõ pályázati
és tartózkodás jogával
lehetõségek figyelése,
való rendelkezés,
pályázatok készítése.
ill. bevándorolt vagy
letelepedett státus.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy.-ot igazoló
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dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozatot arra
vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-12/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.ozdijag.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 10.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a pedagógiai
munka szakmai irányítása,
az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény mûködését
érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.
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ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul,

5. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

751
4

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-13/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46)517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.kossuth-saujhely.
sulinet.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Surányi Endre
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika,
Irinyi J. u. 1.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.

752

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe, a
pedagógiai munka szakmai
irányítása, az intézmény
versenyképességének növelése, az intézmény mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõjének javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(B-IK/95-11/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
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Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.suranyi-szki.sulinet.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szerencsi
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3900 Szerencs,
Ondi u. 8.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe, a
pedagógiai munka szakmai
irányítása, az intézmény
versenyképességének növelése, az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
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jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-9/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.szakkepzoiskola.hu
2012. jan. 25.
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A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Váci Mihály
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3860 Encs,
Petõfi S. út 60.
Lf: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény
szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása,
döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a pedagógiai munka
szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény mûködését
érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok
készítése.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),

756

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

5. szám
4

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-10/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46)517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.vmgencs.hu
2012. jan. 25.
A B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi
Igazgatóság
3530 Miskolc,
Görgey Artúr u. 28.

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
egyetem, szakirányú
egyetemi v.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás
2017. július 31-ig
határozott idõre,
öt évre szól.
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Lf: magasabb vezetõi megbízás keretében végzi a
jogszabályban meghatározottak szerinti és az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenõrzését, az intézmény törvényes mûködésének biztosítását, az intézmény költségvetésének
betartását, a munkáltatói
jogok gyakorlását.

és szakképzettség,
végzettségének és szakképzettségének és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább
ötéves szgy., kiemelkedõ
szakirányú tudományos
tevékenység,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy
azzal egyenértékû okirattal, a szakmai gyakorlatot
külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás
bemutatásával.

A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z) vezetõi
pótlék mértéke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
az iskolai végzettségét,
szakképzettségét, államilag
elismert nyelvvizsga
bizonyítványát vagy azzal
egyenértékû okiratát,
tudományos fokozatát
igazoló om., b., valamint
annak igazolása,
hogy a közalkalmazott
nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
publikációs jegyzék,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
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szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-4/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.hermuz.hu
2012. jan. 25.
A B.-A-.Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár
3525 Miskolc,
Fazekas u. 2.
Lf: magasabb vezetõi
megbízás keretében végzi
a jogszabályban meghatározottak szerinti
és az intézmény alapító
okiratában foglalt
feladatok ellátásának

Magyar
állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség,
a végzettségnek
és szakképzettségnek
vagy az intézmény
alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban
legalább ötéves szgy.,

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.

5. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

759

2

3

4

koordinálását, irányítását,
ellenõrzését, az intézmény
törvényes mûködésének
biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartatását, a munkáltatói jogok
gyakorlását.

kKiemelkedõ szakirányú
tudományos tevékenység,
tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
vagy azzal egyenértékû
okirattal, a szakmai
gyakorlat külföldi
teljesítésérõl szóló
igazolás bemutatásával.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján az oktatásért felelõs miniszter dönt.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., valamint a(z) vezetõi
pótlék mértéke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
az iskolai végzettségét,
államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítványát vagy
azzal egyenértékû okiratát,
tudományos fokozatát
igazoló om., b., valamint
annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, legalább
5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
publikációs jegyzék, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel
együtt, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(B-IK/95-3/2012.), valamint
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a munkakör megnevezésével:
„intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó
Központ vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
A B.-A.-Z. Megyei
Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.

II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár
3530 Miskolc,
Görgey Artúr út 11.
Lf:
Magasabb vezetõi
megbízás keretében végzi
a jogszabályban meghatározottak szerinti
és az intézmény alapító
okiratában foglalt
feladatok ellátásának
koordinálását, irányítását,
ellenõrzését, az intézmény
törvényes mûködésének
biztosítását, az intézmény
költségvetésének
betartatását, a munkáltatói
jogok gyakorlását.

Magyar állampolgárság,
Cselekvõképesség,
Büntetlen elõélet,
Szakirányú egyetemi
v. és szakképzettség,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy fõiskolai
könyvtárosi képzettség,
Öt év szgy.,
Kiemelkedõ szakmai vagy
szakirányú tudományos
tevékenység – legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,
Legalább államilag
elismert komplex típusú
nyelvvizsga – bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
július 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. febr. 25.
Pehi: 2012. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a B.-A.-Z.
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
javaslata alapján
az oktatásért felelõs
miniszter dönt.
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gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás.
Elõny: könyvtári intézményben szerzett magasabb vezetõi gyakorlat –
legalább öt év feletti szakmai tapasztalat.

Illetmény, juttatás:a Kjt., valamint a(z) vezetõi pótlék
mértéke a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
az iskolai végzettséget,
szakképzettséget, államilag
elismert nyelvvizsga
bizonyítványt vagy azzal
egyenértékû okiratát,
tudományos fokozatát
igazoló om., b., valamint
annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé, legalább 5 éves szgy-ot igazoló
dokumentum, szakmai ön.,
publikációs jegyzék,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozatot arra
vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
(B-IK/95-2/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„intézményvezetõ”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Nagy András
a B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Személyesen:
Nagy András
Központvezetõ Titkársága
B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
F: Hideg Imre
Tel: (46) 517-643
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jan. 23.
www.rfmlib.hu
2012.jan.25.
A B.-A.-Z. Megyei Intézményfenntartó Központ
3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám alatti
hirdetõtáblája:
2012. jan. 25.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg váratlanul bekövetkezõ magyarországi vagy magyar vonatkozású
európai események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak utólagos támogatására
(ADHOC2012).
A pályázati eljárás többfordulós, folyamatos beadású, melyben pályázatot a pályázati felhívás közzétételének napjától
folyamatosan, a keretösszeg (20 000 000 forint) kimerüléséig, kizárólag keddenként 9 és 16 óra között lehet benyújtani.
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei, valamint a támogatási szerzõdés és melléklete letölthetõk a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Támogatási terület honlapjáról.
Dr. Néder Sarolta s. k.,
vezérigazgató-helyettes
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói 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 végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.
A Miskolci Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
MISKOLCI EGYETEM
GAZDASÁGI-MÛSZAKI FÕIGAZGATÓSÁG
gazdasági fõigazgató (magasabb vezetõ) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évi idõtartamra szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, Egyetemváros.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági fõigazgató feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata
alapján az egyetem gazdálkodásának szervezése és irányítása, különösen a költségvetés és egyéb pénzügyi és anyagi források tervezése, ezek jogszabályban és belsõ utasításokban meghatározott módon való teljesítése, a gazdálkodási egységek gazdálkodásának funkcionális irányítása és ellenõrzése, az elõzõ évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámoló elkészítése, az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerû, gazdaságos és célszerû felhasználásának biztosítása, gondoskodás az egyetemi vagyon megõrzésérõl, az intézmény tulajdonában lévõ épületek és eszközök hasznosításáról, a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtása, betartása, illetve az arra vonatkozó intézkedések megtétele, végrehajtásuk ellenõrzése. Részletesebb feladatait a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötet Szervezeti és
Mûködési Rend 20. §-a tartalmazza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ
foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerzõdése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– fõiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ban
elõírt végzettség, szakképzettség,
– gazdasági gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat – legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat,
– költségvetési intézményben végzett szakmai tevékenység – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõoktatási költségvetési intézményben szerzett legalább öt éves, elsõ számú gazdasági vezetõi tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Egyetemi végzettség. Szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és amellett legalább mérlegképes könyvelõi vagy azzal egyenértékû képesítés.
– Okleveles könyvvizsgálói képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles
másolata,
– motivációs levél,
– vezetõi program,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– nyilatkozat az illetékes személyek és testületek felhatalmazásáról a teljes pályázati anyag megismerésére,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázat betölthetõségének idõpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásnak határideje: 2012. március 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kottman Nóra nyújt a 06 (46) 565-111/10-39-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történõ megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros,
Humánpolitikai Iroda, A/4. épület II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: H/123/2012, valamint a beosztás megnevezését: gazdasági fõigazgató,
vagy
– személyesen: Kottman Nóra igazgatási ügyintézõnek, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai Iroda, A/4. épület II. emelet.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. A Szenátus által felállított rangsor alapján a rektor tesz javaslatot a megbízásra jogosult nemzeti fejlesztési miniszternek. A nemzeti fejlesztési miniszter – a rektor valamennyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatának figyelembevételével – dönt a vezetõi megbízás kiadásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.nki.gov.hu 2012. február 17.
– Észak-Magyarország címû napilap
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton vagy
személyesen az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II. em.) benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. február 17.
Prof. Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor

A Nyugat-magyarországi Egyetem rektora
pályázatot hirdet a
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ – Szombathely –
fõigazgató magasabb vezetõi megbízásra, pedagógiai szakértõi munkakörben.
A fõigazgató feladatát képezi a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakmai és gazdasági tevékenységének, valamint a tanárképzés gyakorlati képzésének irányítása, a központ feladatkörébe tartozó szakmai és fejlesztési
koncepció kidolgozására, a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartóval való hatékony együttmûködés, felügyeleti
szervvel, társintézményekkel szakmai kapcsolattartás, és mindazon feladatok, melyeket az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata meghatároz.
A pályázónak meg kell felelni a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben a nevelési-oktatási intézményvezetõi megbízásra vonatkozó, a hatályos jogszabályokban, valamint Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzataiban meghatározott követelményeknek.
A pályázat elbírálására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a 138/1992. Korm. r. szabályai alapján kerül sor.
A pályázóval szemben támasztott további követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– pedagógia szakon szerzett egyetemi szintû végzettség, tanári képesítés,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetési és szervezési tapasztalat,
– pedagógiai szolgáltatások, kutatások területén, valamint a pedagógusképzésben szerzett szakmai tapasztalat,
– tudományos tevékenység, tudományos minõsítés, vagy doktori cím,
– elismert szakmai és közéleti tevékenység.
A vezetõi megbízás 2012. szeptember 1-jétõl 2017. augusztus 31. napjáig szól.
A fõigazgatói megbízásra a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
személyi állományában fennálló határozatlan idejû – pedagógiai szakértõ munkakörre szóló – közalkalmazotti jogviszony mellett, határozott idõre kerül sor.
A közalkalmazotti illetmény és a vezetõi pótlék a hatályos jogszabályok, illetve fenntartói döntés alapján kerül megállapításra.
A fõigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, jelenlegi vezetõi megbízását,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát,
– egyéb fennálló munkaviszonyát, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyát, munkavégzésre irányuló további
jogviszonyát, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai vezetõi tevékenységét,
– a PSZK vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel (vezetési
program).
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A fõigazgatói pályázathoz mellékelni kell:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot (2 pld),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázati kiírás az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is megjelenik.
A pályázatot írásban, 4 példányban (2 eredeti és 2 másolat) a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján való
közzétételt követõen, az ott megjelölt idõtartamig kell a Nyugat-magyarországi Egyetem Rektorának (9400 Sopron,
Bajcsy-Zs. u. 4.) benyújtani.
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtására elõírt határidõ utolsó napját követõ 60 napon belül kerül sor.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutató Központ fõigazgatói magasabb vezetõi megbízásra, pedagógiai szakértõ alap munkakörben”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem fõtitkára [tel.: 06 (99) 518-128]
nyújt.
Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

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

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi
Centrum (OEC)
4032 Debrecen
Nagyerdei körút 98.
Tel.: (52) 255-426
Fax. (52) 501091

Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum Óvoda
óvodavezetõi állása
4032 Debrecen
Nagyerdei körút 98.

Fõiskola, szakvizsgázott
óvodapedagógus, legalább
30 éves szakmai gyakorlat, legalább 20 éves
vezetõi tapasztalat,
felhasználói szintû
MS Office irodai alkalmazása, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elvárt kompeneciák:
kiváló szintû folyamatos
önfejlesztés
Elõnyt jelent mentálhigénés fõiskolai végzettség,
tanítói végzettség, angol
nyelv társalgási szintû
ismerete.

ÁEI: 2012. június 01.
A vezetõi megbízás öt évre,
2017. május 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû óvodapedagógusi munkakörre
vonatkozik.
Pbhi: 2012. április 20.
Pehi: 2012. május 20.
Illetmény, juttatás: A Kjt.,
valamint a kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajz, korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, vezetõi
program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel együtt, végzettségeket igazoló okiratok
másolatai, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: az OEC Elnöke
– Dr. Paragh György egyetemi tanár – részére címezve
postai úton (4032 Debrecen
Nagyerdei körút 98. ) egy
példányban, valamint pdf
file-ba generálva egy DVD.

Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest,
Kossuth L. tér 1.

Gézengúz Óvoda
1202 Budapest,
XX. Zalán u. 11.

Szakirányú fõiskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szgy.,
másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni 30. napot
követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
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Magyarországi
Evangélikus Egyház
1085 Budapest,
Üllõi út 24.

2

3
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Lf: az intézmény szakszerû szakvizsga keretében szerés törvényes mûködtetése, zett intézményvezetõi
takarékos gazdálkodás, a
szakképesítés.
szakmai munka megszervezése, irányítása és ellenõrzése, a személyi és tárgyi
feltételek biztosítása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat tartalmai követelményei: a Korm. rendelet
(8) bekezdése szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.,
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
korábbi munkaviszonyok
igazolása, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy nyílt
vagy zárt ülésen kéri a
pályázat tárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, papír
alapon három példányban
„Pályázat” megjelöléssel
(valamennyi tartalmi elem)
és CD-n kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Titkárság
1201 Budapest XX.,
Kossuth tér 1.
f.: Tel: 285-6321
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 22.

„Katicabogár” Evangélikus
Német Nemzetiségi óvoda
5650 Mezõberény,
Luther u. 9.
(OM azonosító: 201479)

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás hat évre
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó jelenlegi
munkahelyét, beosztását, ön.,
részletes szakmai életrajz,
az intézmény vezetésére

„Örömhír” Evangélikus
Keresztény Óvoda
8200 Veszprém,
Aradi Vértanúk útja 2/A
(OM azonosító: 201506)

Szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga.
Az 1. sz. munkahelyre:
német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevél
[Kt. 17. § (3) bekezdés
a) pont], legalább öt év
óvodapedagógus munkakörben szerzett gyak.
öt éve megfelel az
evangélikus egyházközségi tagság
feltételeinek,
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Kántorjánosi Község
Önkormányzat
4335 Kántorjánosi,
Kossuth L. u. 14.
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Szentendre Evangélikus
Zenei Óvoda
2000 Szentendre,
Pannónia u. 40.
(OM azonosító: 201591)

evangélikus konfirmáció,
lelkészi ajánlás.

vonatkozó szakmai programot, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket. A pályázathoz
mellékelni kell: hiteles om.,
b., lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétõl, konfirmációi
emléklap hiteles másolatát,
vagy a konfirmáció
igazolását.
A pályázat benyújtásának
módja: „Óvodavezetõi
pályázat” és az intézmény
nevének megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Magyarországi
Evangélikus Egyház
Országos Iroda
Oktatási és Iskolai Osztály
Varga Márta
1085 Budapest,
Üllõi út 24.
f: Magyarországi
Evangélikus Egyház
Oktatási és Iskolai Osztály
1085 Budapest,
Üllõi út 24.
Varga Márta osztályvezetõ
Tel: 429-2035

Kántorjánosi
Napközi Otthonos Óvoda
4335 Kántorjánosi,
Arany J. u. 34.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., vagy legalább öt
év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szgy.,
pedagógus szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
vizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy.-ot igazoló szakmai ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ vpr., om., b.,
nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt ülésen kívánja tárgyalni,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Lf.: óvodairányítási, ellenõrzési, munkáltatói feladatok ellátása, alapító okiratban meghatározott feladatok teljesítése, takarékos
gazdálkodás biztosítása,
folyamatos kapcsolattartás
a fenntartóval.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, három
példányban, zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kántorjánosi
és Nyírderzs települések
Körjegyzõje
4335 Kántorjánosi,
Kossuth u. 14.
f: Nádas Sándorné
körjegyzõ
Tel: (44) 550-017
(44) 350-222
Komádi Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

„Kerek egy ég alatt”
Óvoda és Bölcsõde
4138 Komádi
Szent István u. 19.

Büntetlen elõélet,
felsõfokú pedagógus
szakképzettség,
felsõfokú pedagógus
szakvizsga, illetve
másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: a hivatalos lapokban
való megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: várhatóan a képviselõtestület 2012. júniusi ülésén
kerül sor.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók:
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om. hiteles
másolata, szgy-ot igazoló hiteles okmányok, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
Pc: Polgármester
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Zalakomár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 13.

Zalakomári Napközi
Otthonos Óvoda
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 17.

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
pedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, legalább öt
év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyak.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
közoktatás vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 14-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A Képviselõ-testület szl.-t
nem tud biztosítani.

Lf.: a vezetõi beosztással
járó feladatok.
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A pályázathoz csatolni kell:
om (eredeti okiratok bemutatása a meghallgatáson kötelezõ), b., szakmai ön., az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai program, szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázat elbírálásában részt
vevõ személyek a pályázó
személyes adatait megismerjék, nyilatkozatot, amelyben
hozzájárul ahhoz, hogy
pályázata nyilvános ülésen
kerüljön elbírálásra.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (Z/830/2012.) és a
munkakör: „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Zalakomár Község
Képviselõ-testülete
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 13.
f: Varga Miklós
polgármester
Tel: (30) 620-2516
A pályázat további megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu,
www.zalakomar.hu
Miháld, Pat és Sand
Községek Önkormányzatának hirdetõtáblái.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
http://zalakomar.hu

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Biatorbágy Város
Önkormányzata
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/A

Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 1.

Alapfokú mûvészetoktatá- ÁEI: 2012. aug. 1.
si intézményben a pedagó- A vezetõi megbízás 2017.
gus-munkakör betöltéséjúl. 31-ig, öt évre szól.
hez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, az oktatott mûvészeti
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Lf.: az intézmény irányítása, képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belsõ szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.
Az igazgató felelõs az intézményben tanulók oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény
mûködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy
kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat) nem
utal más szerv hatáskörébe.
Az intézményben az alapfokú mûvészetoktatás népzene (citera, pásztorfurulya, népi hegedû, népi
ének), vonós (cselló,
hegedû), gitár, hárfa, fúvó
(klarinét, szaxofon, furulya, oboa, fuvola, trombita,
harsona, baritonkürt),
szolfézs (szolfézs,
zeneirodalom), ütõ,
zongora (zongora,
szintetizátor), zenekar,
néptánc, képzõmûvészet
tanszakokon folyik.

tárgynak megfelelõ szakirányú tanári v., vagy
mûvész, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., vagy a képzés szakirányának megfelelõ mûvészeti pályán eltöltött idõ, ha rendelkezik
legalább három év pedagógus-munkakörben
eltöltött idõvel.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.
Elõny: pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább egy
idegen nyelv ismerete.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 14.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Közokt.tv. 102. § (3) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 5. §
(9)–(10) bekezdésében elõírt
véleményezést követõen az
Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a
végleges döntést a képviselõ-testület hozza meg.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak
szerinti legalább öt év
szgy.-ot igazoló, részletes
szakmai ön., vpr., szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában részt
vevõk a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek, hozzájárul a pályázatban foglalt
személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz, nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy
nem áll cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani, „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva.
Pc: Biatorbágy Város
Önkormányzata
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2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/A
Személyesen, zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani Biatorbágy Város
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Titkársága
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/A
I. emelet.
f.: Tresó Zoltán
Tel: (23) 310-174/138
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
www.profession.hu
www.biatorbagy.hu
Budapest Fõváros
XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest,
XX. Kossuth tér 1.

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1204 Budapest,
XX. Ady Endre u. 98.

A mûvészeti szakmai tantárgyak oktatásához (zenemûvészet, képzõmûvészet) megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvész felsõfokú iskolai (egyetemi
Lf.: az intézmény szaksze- vagy fõiskolai szintû) v.
rû és törvényes mûködteté- és szakképzettség,
se, takarékos gazdálkodás, pedagógus szakvizsga,
a szakmai munka megszer- legalább öt év pedagóvezése, irányítása és ellen- gus-munkakörben szerzett
õrzése, a személyi és tárgyi szgy.
feltételek biztosítása.
Másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 2.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni 30. napot
követõ elsõ képviselõtestületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat tartalmi követelmények: a Korm. rendelet.
5. § (8) bekezdése szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.,
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
korábbi munkaviszonyok
igazolása, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy nyílt
vagy zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
papír alapon, három
példányban, „Pályázat”
megjelöléssel (valamennyi
tartalmi elem)

774

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

5. szám
4

és CD-n kell benyújtani.
Pc: Budapest fõváros
XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Titkárság
1201 Budapest,
XX. Kossuth tér 1.
f.: Tel: 285-6321
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap.
2012. febr. 2.
Magyarországi
Evangélikus Egyház
1085 Budapest,
Üllõi út 24.

Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium
7150 Bonyhád,
Kossuth u. 4.
(OM azonosító: 036378)

Budapest-Fasori
Evangélikus
Gimnázium
1071 Budapest,
Városligeti fasor 17–21.
(OM azonosító: 035261)

Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium
1183 Budapest,
Kossuth tér 2.
(OM azonosító: 201505)

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább öt év – a
Kt. 18. § (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel –
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., öt éve megfelel az evangélikus egyházközségi tagság feltételeinek, evangélikus
konfirmáció, lelkészi
ajánlás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás hat évi
idõtartamra szól.
Pbhi: a megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó jelenlegi
munkahelyét, beosztását,
ön., részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai programját, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelését.
A pályázathoz mellékelni
kell: hiteles om., b., lelkészi
ajánlást gyülekezeti lelkészétõl, konfirmációi emléklap
hiteles másolatát, vagy a
konfirmáció igazolását.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot „Igazgatói pályázat” és az intézmény
nevének megjelölésével
ellátva kell benyújtani.
Pc: Magyarországi
Evangélikus Egyház
Országos Iroda Oktatási
és Iskolai Osztály
Varga Márta
1085 Budapest, Üllõi út 24.
f.: Magyarországi
Evangélikus Egyház
Oktatási és Iskolai Osztály
1085 Budapest, Üllõi út 24.
Varga Márta
osztályvezetõ
Tel: 429-2035
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Csabrendek Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
8474 Csabrendek,
Árpád u. 4.
Tel/fax: (87) 453-167

Közös Fenntartású
Általános Iskola
Csabrendek
8474 Csabrendek,
Kossuth u. 14.

Fõiskola, egyetem, a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései és 18.
§-a szerinti v., legalább
ötéves pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI. 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. jún. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az elõzetes
véleménynyilvánítási eljárást
követõen a fenntartó önkormányzatok képviselõ-testületeinek együttes ülésén
történik.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel együtt, nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
a pályázat nyílt ülésen való
tárgyalásához.
Pc: Csabrendek Község
Önkormányzata
8474 Csabrendek,
Árpád u. 4.
f.: Turcsi József
polgármester
Tel: (87) 550-071

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
2030 Érd,
Széchenyi tér 1.

A Közokt.tv. vonatkozó
rendelkezései értelmében:
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdésében – felsorolt felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus
szakvizsga megléte,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett

ÁEI: 2012. máj. 2.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl
számított 60. napot követõ
közgyûlés idõpontja.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet elõírásai az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a Közokt.tv-ben,
valamint a Kjt.-ben
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Kecskeméti Fõiskola
6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.
Tel: (76) 501-960
www.kefo.hu

2

Kecskeméti Fõiskola
Petõfi Sándor
Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorló Óvoda
6000 Kecskemét,
Budai u. 7.
Lf.: a Közokt.tv.-ben
szereplõ intézményvezetõi
feladatok ellátása, továbbá
a Kecskeméti Fõiskola
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
pedagógusképzésben részt
vevõ hallgatók gyakorlati
képzésének segítése, szervezése, lebonyolítása a
Gyakorlati Képzés Kabinet
irányításával, a Fenntartói
Tanács ellenõrzése mellett.
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szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzetség megléte.

meghatározottak igazolásán
túl – szakmai ön., az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vpr., fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani.
Pc.: T. Mészáros András
Érd Megyei Jogú Város
Polgármestere
2030 Érd,
Alsó u. 1.
A pályázat további megjelenési helye:
NKI internetes honlap.

A Közokt.tv. 18. §-a szerinti az intézményvezetõi
megbízáshoz szükséges
feltételek, a hallgatók gyakorlati képzésének irányításában szerzett tapasztalat, jó vezetõi képesség.
Elõny: felsõoktatási és
közoktatási gyakorlattal is
rendelkezik és többéves
vezetõi tapasztalata van.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A megbízás a megfelelõ pályázati eljárás lefolytatását
követõen több alkalommal
is meghosszabbítható.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történõ közzétételt
követõ 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje.
A beadott pályázatokat a hatályos szabályozások szerinti
testületek véleményezik, ezt
követõen a Kecskeméti Fõiskola rektora dönt a vezetõi
megbízás kiadásáról.
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
vezetõi tevékenységének
részletes ismertetését.
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A pályázathoz csatolni kell:
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szakmai ön., hiteles
om., vagy az eredeti okiratról
a Fõiskola fõtitkára által készített és záradékolt egyszerû
másolatot, b., hozzájáruló
nyilatkozatot ahhoz, hogy
pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola
SZMSZ-e szerint erre jogosult testületek, ill. személyes
megtekinthetik, továbbá minden olyan iratot, amelyet a
pályázó fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen, az adatbázisban
szereplõ azonosító számmal,
valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: Kecskeméti Fõiskola
rektora
6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.
Komádi Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Barsi Dénes
Általános Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.

Büntetlen elõélet,
felsõfokú pedagógus szakképzettség,
felsõfokú pedagógus
szakvizsga, illetve
másodszor és további
alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: a hivatalos lapokban
való megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2012. jún.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., közjegyzõ
által hitelesített om., szgy.-t
igazoló hiteles okmányok,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
Pc.: Polgármester
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Mocsa Község
Képviselõ-testülete
2911 Mocsa,
Hõsök tere 1.

Arany János
Általános Iskola
2911 Mocsa,
Ady E. u. 13.

Fõiskola, pedagógus
szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 15-ig, határozott idõre
szól.
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Sellyei Kistérségi
Többcélú Társulás
7960 Sellye,
Dózsa Gy. u. 1.
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Lf.: az irányadó jogszabályok szerint az intézmény
szakmai irányítása, vezetése, szakszerû és törvényes
mûködtetése, takarékos
gazdálkodás, az intézmény
mûködését és mindennapi
életét meghatározó szabályzatok és programok
elkészítése.
Munkáltatói jog- és
feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval.

Büntetlen elõélet.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett
legalább öt év feletti vezetõi tapasztalat.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 31.
Pehi: 2012. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a képviselõ-testület hoz
döntést. A képviselõ-testület
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., részletes szakmai ön.,
b., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelése, nyilatkozat személyes adatok kezelésérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Mocsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
2911 Mocsa,
Hõsök tere 1.
Személyesen:
Marschall Ferenc
polgármester
2911 Mocsa,
Hõsök tere 1.
f: Marschall Ferenc
polgármester
Tel: (34) 349-511
www.mocsa.hu

Kiss Géza
Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
7960 Sellye,
Bodonyi Nádor u. 10.

Fõiskola, szakirányú felsõfokú v., pedagógus
szakvizsga, szakirányú –
legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS Office
(Irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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Lf: a többcélú intézmény
nevelõ-oktató munkájának
irányítása, ellenõrzési,
munkáltatói, vezetõi, szakmai és gazdálkodási feladatok ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

közoktatás-vezetõi szakképesítés (másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén),
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet.
Elõny: szakirányú közoktatás-vezetõi tapasztalat –
legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, „B” kategóriás jogosítvány.

Pbhi: 2012. márc. 22.
Pehi: 2012. jún. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati eljárásban kötelezõ véleményezési és egyetértési eljárások lebonyolításától függõen
az elbírálás határideje rövidülhet. Döntés a véleményezési és egyetértési nyilatkozatok meglétét követõ Társulási Tanácsi ülésen kerül
meghozatalra.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél, az elfogadott pedagógiai
programot alapul vevõ szakmai program, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b. om.
(a személyes beszélgetés
során az eredi okmányok
bemutatásával), nyilatkozat
arról, hogy a pályázatot
a pályázati eljárásban részt
vevõk teljeskörûen megismerhetik, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(22/2012.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„Intézményvezetõ”, vagy
személyesen: Dr. Reith Tekla
Márta, Baranya megye
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
lehet benyújtani.
f: Dr. Reith Tekla Márta
Tel: (73) 580-900
(32-es mellék)
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.sellyeikisterseg.hu
2012. febr. 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.sellyekisterseg.hu
honlapon szerezhet.
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Szentendre Város
Önkormányzat
2000 Szentendre,
Városház tér 3.

2

3

Templomdombi
Általános Iskola
2000 Szentendre,
Alkotmány u. 12.

Felsõfok szintû
pedagógiai v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.
Elõny: azonos feltételekLf.: az intézmény zavarta- kel rendelkezõ pályázók
lan mûködésének, színvo- esetén a pedagógus szaknalas szakmai munkájának vizsgával rendelkezõ
szervezése, irányítása, el- pályázó a 277/1997.
lenõrzése, a munkáltatói
(XII.22.) Korm. rendelet
jogkör gyakorlása, az in20. § (2) bekezdése alaptézményi munka szakszerû, ján.
gazdaságos, törvényes biztosítása.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium
2000 Szentendre,
Rákóczi u. 6.

Egyetemi szintû
pedagógiai v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.,
Elõny: azonos feltételekkel rendelkezõ pályázók
esetén a pedagógus szakvizsgával rendelkezõ
pályázó a 277/1997.
(XII.22.) Korm. rendelet
20. § (2) bekezdése
alapján.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 16.
Pehi: 2012. júniusi
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., vpr. a
szakmai oktatási-nevelési
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozatot, hogy a pályázatot
a pályázati eljárásban részt
vevõk megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város
Polgármestere
2000 Szentendre,
Városház tér 3.
f: Schinkovits Lajosné
közoktatási referens
Tel: (26) 503-332

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Kaposvári Kodály Zoltán
Központi Általános Iskola
7400 Kaposvár,
Fõ u. 40–44.

Tolni Lakótelepi Tagiskola Fõiskolai szintû
7400 Kaposvár,
pedagógus v.,
Szondi u. 3.
pedagógus munkakörben
eltöltött legalább öt év
Lf.: az NKI honlapján
szgy.
megtekinthetõk.
Elõny: közoktatás-vezetõi
v., közoktatási intézményvezetõi gyak.

ÁEI: 2012. máj. 6.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt év határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. márc. 6.
Pehi: tagintézményi fórumok
éleményezése, fenntartóval
történõ egyeztetés után
fõigazgatói döntés 2012.
május 3.
Illetmény, juttatás:
A vonatkozó jogszabályok
az irányadók.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési terv, b., munkáltatói,
közalkalmazotti igazolás,
nyilatkozat a személyes adatok pályázattal kapcsolatos
hozzáférésérõl, om.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban,
személyesen:
Rózsásné Oláh Gyöngyi
Kaposvári Kodály Zoltán
Központi Általános Iskola
7400 Kaposvár,
Fõ u. 44.
Postai úton a fenti címre.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. febr. 6.
Mályi Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.

Mályi Móra Ferenc ÁMK
Általános Iskola és Közösségi Ház és Könyvtár
Általános Iskolai Egység
és Közösségi Ház
és Könyvtári Egység
intézményvezetõ
Mályi,
Móra Ferenc u. 1.
Lf.: az önállóan mûködõ
többcélú önkormányzati
közoktatási intézmény vezetése, az intézményre vonatkozó szakmai, felelõs
irányítás, az intézmény
szakszerû, törvényes
mûködtetése, munkáltatói
jogok gyakorlása.

Fõiskola, fõiskolai vagy
egyetemi szintû pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, legalább öt év
vezetõi gyak., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2015.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. júl. 1.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követõen az Önkormányzat
Képviselõ 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 szereplõ azonosító számmal: (540/2012)
és „Pályázat Intézményvezetõi álláshelyre” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.

782

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

5. szám
4

Pc: Lályi Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
3434 Mályi,
Széchenyi u. 4.
f.: Dr. Zalkadi Adrienn
jegyzõ
Tel: (46) 529-050
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap
www.malyi.hu
Velence Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2481 Velence,
Tópart u. 26.

Humán Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
2481 Velence,
Zárt u. 2.
Lf.: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
személyes gondoskodást
nyújtó alapellátások (családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, játszóház mûködtetés) ellátása a társulásban részt vevõ
települések közigazgatási
területén és az intézmény
irányítása. Folyamatos
kapcsolattartás a társulásban részt vevõ települések
képviselõ-testületeivel,
polgármestereivel
és jegyzõivel.
Intézményvezetõi és munkáltatói jogkör gyakorlói
feladatok teljes körû ellátása, irányítja és ellenõrzi a
szakmai feladatok ellátását,
végrehajtását, koordinálja
az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást, gondoskodik a költségvetési elõirányzatok
jogszerû és szabályszerû
felhasználásáról, elkészíti a
hatályos jogszabályok által
elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ,
házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik

Általános feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
„B” kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival
való rendelkezés.
Szakmai feltételek:
Fõiskola, 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. számú
mellékletének 5. pontjában, valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletében
elõírt felsõfokú szociális
alapvégzettség, és/vagy
egészségügyi végzettséggel, rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre
vonatkozó tényleges
ismerettel.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ
készség, pontos, precíz
munkavégzés, szakmai
elkötelezettség, nagyfokú
munkabírás, kiváló szintû
együttmûködõ képesség.
Az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 6. § (6) bekezdés
szerinti szociális
szakvizsga, rendelkezik
minimum öt év szakmai

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes honlapját történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
A megadott pályázati határidõ a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtási
határidõt követõ 30 napon
belül a képviselõ-testületi
ülésen napirendre kerülnek, a
pályázók a testületi ülés idõpontjáról írásban értesülnek.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a fejlesztésre vonatkozó
elképzelésekkel, om., b.,
jogosítvány és a gépkocsi
forgalmi engedélyének
másolata, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-nak (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy nem áll
cselekvõképességet
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azok betartásáról. Az intézményvezetõ beszámolási
kötelezettséggel tartozik a
fenntartó felé. Az intézmény ellátási területe kiterjed: Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd,
Pákozd, Vereb, Sukoró,
Lovasberény, Zichyújfalu
települések közigazgatási
területére.

gyakorlattal a gyermekvédelem, a szociális ellátás
területén, rendelkezik minimum öt év vezetõi gyakorlattal a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások területén,
Felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
Elõny: rendelkezik
pedagógus és/vagy egészségügyi végzettséggel,
rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre
vonatkozó tényleges
ismerettel.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ
készség, pontos, precíz
munkavégzés, szakmai
elkötelezettség, nagyfokú
munkabírás, kiváló szintû
együttmûködõ képesség.

kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, zárt
borítékban, vagy postai úton
ajánlott küldeményként,
egy eredeti és egy másolati
példányban, „Humán Intézményvezetõ Pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Velence Város
Polgármesterének címezve
2481 Velence,
Tópart u. 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.velence.hu honlapon
szerezhetõ.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. márc. 10.
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5. szám

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
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
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

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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

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