
TARTALOM

ol dal ol dal

JOGSZABÁLYOK

12/2012. (II. 14.) Korm. ren de le t a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fel vé te li el já rá sa i ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren -
de let, va la mint az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak
ki adá sá ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról........................................................................... 788

HATÁROZATOK

14/2012. (II. 3.) ME ha tá ro zat he lyet tes ál lam tit kár ki ne ve zé -
sé rõl ................................................................................ 789

16/2012. (II. 7.) ME ha tá ro zat az Or szá gos Tu do má nyos
Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi zott sá ga tag ja i nak meg bí zá -
sá ról................................................................................ 789

KÖZLEMÉNYEK

Köz le mény a Kul tu rá lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta nács
ügy rend jé rõl ................................................................... 790

Pá lyá za ti fel hí vás fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõi állás -
helyének be töl té sé re....................................................... 792

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek
ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re .................................... 792

Pá lyá za ti fel hí vás pe da gó gus és egyéb ál lás he lyek betölté -
sére................................................................................. 831

Köz le mény fõ is ko lai szin tû ok le vél ér vény te le ní té sé rõl.... 835

A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti
fel hí vá sok....................................................................... 835

IV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára:  2415 Ft 2012. MÁRCIUS 28.



788 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám

JOGSZABÁLYOK

A Kormány 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, 
valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény 153. § (1) be kez dés 9. pont já ban, va la mint a köz -
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. § (3) be -
kezdés c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Alap -
tör vény 15. cikk (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
R1) 8. § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Min den év ben két fel vé te li el já rás hir det he tõ]
„b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent -

ke zés (a to váb bi ak ban: ál ta lá nos fel vé te li el já rás) ese tén
a je lent ke zés ha tár ide je a kép zés in dí tá sa sze rin ti év feb -
ruár 24. nap ja.”

(2) Az R1 8. § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Min den év ben két fel vé te li el já rás hir det he tõ]
„b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent -

ke zés (a to váb bi ak ban: ál ta lá nos fel vé te li el já rás) ese tén
a je lent ke zés ha tár ide je a kép zés in dí tá sa sze rin ti év feb -
ruár 15. nap ja.”

2. §

Az R1 11. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ese tén a fel vé te li el já rás 
sta tisz ti kai ada ta it a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 50. na pig
kell nyil vá nos ság ra hoz ni.”

3. §

(1) Az R1 a következõ 48. §-s al egészül ki:
„48. § E ren de let nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé -

te li el já rá sa i ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let,
va la mint az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá -

sá ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. ren de let 1. § (1) be kez -
dé sé vel és 2. §-ával mó do sí tott 8. § (1) be kez dés b) pont ját
és 11. § (4) be kez dé sét a 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já -
rás so rán kell al kal maz ni.”

(2) Az R1 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § E ren de let nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé -

te li el já rá sa i ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let,
va la mint az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá -
sá ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. ren de let 

a) 1. § (2) be kez dé sé vel mó do sí tott 8. § (1) be kez dés
b) pont ját el sõ al ka lom mal a 2013. évi,

b) 2. §-ával mó do sí tott 11. § (4) be kez dé sét el sõ al ka -
lom mal a 2012. évi
ál ta lá nos fel vé te li el já rás so rán kell al kal maz ni.”

4. §

(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R2) 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A je lent ke zé si la pot]
„b) má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ese tén feb ru ár 24-ig,”
[le het be nyúj ta ni a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -

mény igaz ga tó já hoz.]
(2) Az R2 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a kö vet -

kezõ rendelkezés lép:
[A je lent ke zé si la pot]
„b) má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ese tén feb ru ár 15-ig,”
[le het be nyúj ta ni a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -

mény igaz ga tó já hoz.]

5. §

(1) Az R2 a következõ 61/B. §-s al egészül ki:
„61/B. § E ren de let nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel -

vé te li el já rá sa i ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren -
delet, va la mint az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak
kiadá sáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. ren de let 4. §
(1) be kez dé sé vel mó do sí tott 12. § (6) be kez dés b) pont ját a 
2012. évi má jus-jú ni u si vizs ga idõ szak ra tör té nõ je lent ke -
zés so rán kell al kal maz ni.”

(2) Az R2 61/B. §-a helyébe a következõ ren del -
kezés lép:

„61/B. § E ren de let nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel -
vé te li el já rá sa i ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de -
let, va la mint az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. ren de let 4. § (2) be -
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HATÁROZATOK

A miniszterelnök 14/2012. (II. 3.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 47. § (1) be kez dé se alap ján, a nem ze ti
erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra

dr. Kis Nor bert Jó zse fet a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té -
rium he lyet tes ál lam tit ká rá vá 

– 2012. ja nu ár 29-ei ha tállyal – 

ki ne ve zem.

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök

A miniszterelnök 16/2012. (II. 7.) ME határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról szóló
1997. évi CXXXVI. tör vény 2. § (2) be kez dé se alap ján –
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke és az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter kö zös ja vas la tá ra –

dr. Szol csá nyi Já nost, a Pé csi Tu do mány egye tem pro -
fesszor eme ri tu sát, az MTA r. tag ját – há rom éves idõ tar -
tam ra – és

dr. Né meth Ta más pro fesszort, az MTA r. tag ját, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká rát – újabb há rom éves
idõ tar tam ra –
az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok Bi zott -
sá ga al el nö ki te en dõ i nek el lá tá sá val, 2012. feb ru ár 1-jei ha -
tállyal meg bí zom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

kez dé sé vel mó do sí tott 12. § (6) be kez dés b) pont ját el sõ
al ka lom mal a 2013. évi má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ra
tör té nõ je lent ke zés so rán kell al kal maz ni.”

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése, 3. § (2) bekezdése, 4. §
(2) bekezdése, 5. § (2) bekezdése 2012. augusztus 31-én lép
hatályba.

(3) E rendelet 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



KÖZLEMÉNYEK

Közlemény a Kul tu rá lis Ága za ti Ér de ke gyez te tõ Ta nács ügy rend jérõl

1. A Kul tu rá lis Ága za ti Ér dek egyez te tõ Ta nács (to váb bi ak ban: KÁÉT) cél ja a mun ka ügyi kap cso la to kat, az ága zat -
ban dol go zók élet- és mun ka kö rül mé nye it, a mun ka vi szonyt, köz al kal ma zot ti, illetve a mun ka vég zés re irá nyuló egyéb
jog vi szonyt, illetve az ezek kel össze füg gõ jo go kat érin tõ ága za ti je len tõ sé gû kér dé sek ben az ága za ti ér dek egyez te tés.

2. A KÁÉT szer ve ze te és mû kö dé se

2.1. A KÁÉT tag jai

A mun ka adók és mun ka vál lalók kép vi se le té ben sza va za ti jog gal a kö vet ke zõ ol da lak vesz nek részt:
a) kor mány ol dal – a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium Kul tú rá ért Fe le lõs Ál lam tit ká ra, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té -

rium Kul túr po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit ká ra, to váb bá – tag ként de le gált – a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té rium Fog -
lal koz ta tás po li ti ká ért Fe le lõs Ál lam tit kár sá ga, a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té rium Ál lam ház tar tá sért Fe le lõs Államtitkár -
sága,  valamint a Bel ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ je.

b) ön kor mány za ti ol dal – az or szá gos ön kor mány za ti ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kép vi se lõi.
c) mun ka vál la lói ol dal – a kul tu rá lis ága zat rep re zen ta tív szak szer ve ze te i nek kép vi se lõi, va la mint a köz al kal ma zot ti

szak szer ve ze tek rep re zen ta ti vi tá sá nak meg ál la pí tá sát kö ve tõ en, a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek ál tal meg je lölt szak szer -
ve ze tek kép vi se lõi.

2.1. A KÁÉT mû kö dé se

A KÁÉT dön tés-elõ ké szí tõ, egyez te té si, vé le mé nye zé si és ja vas lat te võ jog kör rel meg tár gyal ja, meg vi tat ja a mun ka -
ügyi kap cso la to kat, a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt, a mun ka vi szonyt és az egyéb mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szonyt
érin tõ kér dé se ket.

A KÁÉT dönt sa ját szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl, az ügy rend jé rõl.
A KÁÉT ügy rend jét az ön kor mány za ti és a mun ka vál la lói ol dal ügy rend el fo ga dá sá ról dön tõ KÁÉT ülé sen vá lasz tott

szó vi või és a kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár alá írá suk kal hi te le sí tik. A KÁÉT ügy rend jé nek el fo ga dá sa és mó do sí tá sa csak 
az ol da lak kon szen zu sá val le het sé ges.

2.2. A KÁÉT ülé sei

a) A KÁÉT ülé se it szük ség sze rint, de leg alább éven te ket tõ al ka lom mal össze kell hív ni. Az ülést a kor mány ol dal
kép vi se le té ben a kul tú rá ért fe le lõs ál lam tit kár – aka dá lyoz ta tá sa ese tén a kul túr po li ti ká ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár –
hív ja össze.

b) A KÁÉT ülé sé nek össze hí vá sát – az utol só íz ben meg vá lasz tott szó vi võ je út ján – az ön kor mány za ti és a mun ka vál -
la lói ol dal is kez de mé nyez he ti. A KÁÉT ülé sét össze kell hív ni az ön kor mány za ti és a mun ka vál la lói ol dal írás be li –
tárgy kört meg je lö lõ és ja vas la tot is tar tal ma zó – kez de mé nye zé sé re, amennyi ben az a két ol dal utol só íz ben meg vá lasz -
tott szó vi võ i nek elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ kon szen zu sos ál lás fog la lá sán ala pul, to váb bá egy ol dal kez de mé nye zé se
alap ján ak kor, ha a tárgy kör ként a kez de mé nye zõ az ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tást, a mun ka ügyi kap cso la to kat
vagy a fog lal koz ta tást ál ta lá no san és köz vet le nül érin tõ kor mány za ti in téz ke dés nek, sza bá lyo zás nak vagy annak ter ve -
ze té nek meg tár gya lá sát je lö li meg. 

c) Az ülé se ken az egyes na pi ren de ket fõ sza bály sze rint írá sos elõ ter jesz tés alap ján vi tat ják meg a részt ve võk.
d) Az adott ülés re szóló meg hí vót, amely tar tal maz za az ülés ter ve zett na pi rend jét és – az e) pont ban fog lal tak ki vé te -

lé vel – a kap cso ló dó mun ka anya go kat a Kul tu rá lis Ál lam tit kár ság ci vil kap cso la to kért fe le lõs re fe ren se pos tán vagy
elekt ro ni kus úton jut tat ja el az egyes ol da lak kép vi se lõi ré szé re leg ké sõbb az ülést meg elõ zõ 5 nap tá ri nap pal. Sür gõs
eset ben a KÁÉT ülés rö vi debb ha tár idõ vel is össze hív ha tó.

e) Amennyi ben az ülés össze hí vá sa nem a kor mány ol dal kez de mé nye zé sé re tör té nik, az ülé sen meg tár gya lás ra ter ve -
zett na pi rend hez kap cso ló dó írás be li mun ka anya gok meg hí vot tak ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról az ülés össze hí vá sát kez -
de mé nye zõ ol dal gon dos ko dik.

f) Az egyes na pi ren di pon tok meg vi ta tá sá hoz az ol da lak ma xi mum 3-3 szak ér tõt ve het nek igény be. Az ülé sen
részt ve võ szak ér tõk ta nács ko zá si jog gal ren del kez nek. Az egyes ol da lak az ülé sen meg je lent szak ér tõ ket a kul tú rá ért
fe le lõs ál lam tit kár vagy a kul túr po li ti ká ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár, illetve az ülé sen meg vá lasz tott szó vi võk út ján
je len tik be.
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g) Az ülés so ros el nö két az egyes ol da lak a 2.1. pont ban fel so rolt sor rend nek meg fe le lõ en, ro tá ci ós elv sze rint
jelö lik ki. Az el nök meg bí zá sa a kö vet ke zõ ülés so ros el nö ké nek ki je lö lé sé ig tar t.

A so ros el nök ál ta lá nos jo gai és fel ada tai:
ga) az ülést meg elõ zõ en vizs gál ja a KÁÉT tag jai man dá tu mát,
gb) elõ se gí ti az ülés tárgy sze rû és ha té kony mun ká ját,
gc) meg ál la pít ja a KÁÉT ha tá ro zat ké pes sé gét,
gd) ve ze ti a ta nács ko zást,
ge) a ha tá ro za ti ja vas la tok ról el ren de li a sza va zást, és meg ál la pít ja a sza va zás ered mé nyét,
gf) bár me lyik ol dal ja vas la tá ra, kon szen zu sos dön tés ese tén zárt ülést ren del het el.

h) Az ön kor mány za ti és a mun ka vál la lói ol dal je len lé võ kép vi se lõi ma guk kö zül 1-1 fõ szó vi võt vá lasz ta nak. A szó -
vi võ fel ada ta az ol dal kép vi se le te a sza va zás, az alá írás al kal má val. A kép vi se lõk je le ní tik meg az ol da lak ál lás pont ját az
ülé se ken. Az ülést meg elõ zõ egyez te té sek le foly ta tá sa az utol só íz ben meg vá lasz tott szó vi võk ko or di ná ci ó já ban a kép -
viselõk fel ada ta.

i) A KÁÉT az egyes szak mai te rü le te ket érin tõ kér dé sek meg tár gya lá sá ra, illetve a KÁÉT ple ná ris ülé sé nek elõ ké szí -
tõ egyez te té se cél já ból szük ség ese tén ad hoc al bi zott sá go kat hoz lét re. Az al bi zott ság a je len ügy ren det sze m elõtt tart va
dönt sa ját szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl, az ügy rend jé rõl. 

j) A KÁÉT ha tá ro zat ké pes, amennyi ben az ülé sén leg alább két ol dal je len van. A KÁÉT ha tá ro za ta it, ja vas la ta it kon -
szen zus sal ala kít ja ki. Amennyi ben a KÁÉT úgy dönt, a kon szen zus sal meg ho zott ha tá ro za to kat nyil vá nos ság ra hoz za, a 
Kul tu rá lis Köz löny ben köz zé te szi.

k) A KÁÉT ülé sen va la mennyi ol dal egy-egy sza va zat tal ren del ke zik. A KÁÉT dön té sé nek meg ho za ta la so rán két ol -
dal je len lé te ese tén két igen-, há rom ol dal je len lé te ese tén két igen sza va zat és egy tar tóz ko dás szá mít kon szen zus nak.

l) A KÁÉT dön té sei: ja vas lat, vé le mény, meg álla po dás és a sa ját mû kö dé sé vel össze füg gõ ha tá ro zat

2.4. A KÁÉT ülé se i nek do ku men tá lá sa

A KÁÉT ülé sé rõl hang fel vé tel és em lé kez te tõ ké szül. Az em lé kez te tõt az ülést kö ve tõ 10 nap tá ri na pon be lül a so ros
el nök alá írá sá val hi te le sí ti.

A KÁÉT tit kár sá gi te en dõ it a Kul tu rá lis Ál lam tit kár ság ci vil kap cso la to kért fe le lõs re fe ren se lát ja el. A Kul tu rá lis
Állam titkárság ci vil kap cso la to kért fe le lõs re fe ren se fel ada tai köz é tar to zik: a KÁÉT tag jai mun ká já nak tá mo ga tá sa, az
ülé sek elõ ké szí té se és meg szer ve zé se, az ülé sek le foly ta tá sa fel té te le i nek biz to sí tá sa, az ülés sel kap cso la tos do ku men tu -
mok el jut ta tá sa a KÁÉT tag ja i hoz, az em lé kez te tõ el ké szí té se és el jut ta tá sa a KÁÉT tag jai ré szé re, a nyil vá nos ság fel té -
te le i nek meg te rem té se.

A KÁÉT dön té se it min den év ben új ra kez dõ dõ, fo lya ma tos sor szá mo zás sal kell el lát ni. A KÁÉT dön té se it a Kul tu rá lis 
Ál lam tit kár ság ci vil kap cso la to kért fe le lõs re fe ren se tart ja nyil ván.

A KÁÉT ügy rend jét a Kul tu rá lis Köz löny ben és a kor mány za ti por tá lon köz zé kell ten ni. A KÁÉT ülé se in ho zott ha -
tá ro za to kat és az ülés rõl ké szült em lé kez te tõt a kor mány za ti por tá lon köz zé kell ten ni.

 3. A KÁÉT mun ká já nak nyil vá nos sá ga

A KÁÉT ülé sei nyil vá no sak.
A KÁÉT kép vi se lõi min d a ta nács ko zá sok elõtt, min d azt kö ve tõ en ki fejt he tik ál lás pont ja i kat a nyil vá nos ság elõtt.

A saj tó kép vi se lõi a tár gya lá sok ter ve zett na pi rend jét és a kap cso ló dó mun ka anya go kat a KÁÉT ülé sét meg elõ zõ en is
meg is mer he tik, az ülést a hely szí nen nyo mon kö vet he tik.

A KÁÉT ülés nyil vá nos sá ga – a ta nács ko zás ered mé nyes sé ge ér de ké ben – az ol da lak kon szen zu sá val fel füg geszt he -
tõ, s zárt ülés ren del he tõ el.

4. Zá ró ren del ke zés

Je len ügy rend az el fo ga dá sá nak nap ján lép ha tály ba. Ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kul tu rá lis Köz -
löny 2008. de cem ber 22-i szá má ban köz zé tett KÁÉT ügy rend.

Ham mers te in Ju dit s. k.,
he lyet tes ál lam tit kár
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Pá lyá za ti fel hí vás  felsõok ta tá si in téz mé ny ve ze tõi ál láshelyének betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal -
maz zák.

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZET
in té zet igaz ga tói tiszt sé gé nek be töl té sé re

A ki ne ve zett in té zet igaz ga tó fel ada ta az in té zet ok ta tó-ku ta tó mun ká já nak ve ze té se, ko or di ná lá sa, ra ci o na li zá lá sa, az
in té zet ad mi niszt rá ci ós és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa; kap cso lat tar tás a ka r ve ze té sé vel, az egy sé gé hez tar to -
zó sza kok ve ze tõ i vel. Ak tí van ve gyen részt az egye te mi, kar i és tu do má nyos szer ve ze tek mun ká já ban. Fel ada ta to váb bá
az in té zet fej lesz té se, a fenn tart ha tó sze mély ze ti po li ti ka ki ala kí tá sa, az in té zet tu do má nyos potenciáljának erõsítése, a
hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása, bõvítése.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, tu do má nyos mi nõ sí tés sel, az ál ta la mû velt tu do -
mány te rü let át fo gó is me re té vel, nem zet kö zi szin tû szak mai, tu do má nyos te vé keny ség gel, leg alább 10 éves egye te mi ok ta -
tói gya kor lat tal, egy vi lág nyelv elõ adói szin tû is me re té vel. Pá lyá za tá ban rész le te sen ki kell fej te nie az in té zet kor sze rû ok -
ta tá si te vé keny sé gé re és gaz da sá gi me ne dzse lé sé re vo nat ko zó el kép ze lé se it. Ku ta tó mun ká ja le gyen össz hang ban az in té zet 
pro fil já val.

A meg bí zás leg ko ráb ban 2012. jú ni us 1. nap já tól leg fel jebb öt év re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. má jus 31. nap já ig kerül sor.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (http://www.nki.gov.hu) tör té nõ meg je le -
nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon
sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624 236].

Dr. Fri ed ler Fe renc s. k.,
rek tor

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál láshelyeinek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se
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* Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó k be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett
áll mó dunk ban meg je len tet ni.



ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Al só né me di Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2351 Al só né me di,
Fõ út 58.

Szi vár vány 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
2351 Al só né me di,
Szent Ist ván tér 8.

Lf: óvo da pe da gó gus ként
az ér vény ben lé võ jog sza -
bá lyok és alap do ku men tu -
mok elõ írá sai és aján lá sai
sze rin ti terv sze rû ne ve lõi
mun ka, va la mint a mun ká -
já val kap cso la tos ügy vi te li
te en dõk el lá tá sa. A rá bí zott 
gyer me kek tes ti, lel ki és
szel lem i fej lõ dé sé nek elõ -
se gí té se. Ve ze tõ ként az in -
téz mény tör vé nyes mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa, a pe -
da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sá nak 
biz to sí tá sa, az in téz mé nyi
költ ség ve tés be tar tá sa,
mun kál ta tói, ve ze tõi jo gok
gya kor lá sa.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pedagógus-
 szakvizsga, leg alább
 ötéves szgy., bün tet len
elõ élet, óvo da ve ze tõi
meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban ál l, 
vagy a meg bí zás sal köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, szak irá nyú,
leg alább öt év fe let ti ve ze -
tõi ta pasz ta lat, fel hasz ná -
lói szin tû MS Of fi ce 
(iro dai al kal ma zá sok).
Elv árt kom pe ten ci ák:
ha tá ro zott, a szak mai
munka terén igényes,
precíz, pontos, kiváló
prob lé ma meg ol dó és
konfliktuskezelõ készség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, 
om., b., nyi lat ko zat,
amely ben a pá lyá zó 
hoz zá já rul, hogy  a pá lyá zat
el bí rá lá sá ban köz re mû kö dõk
a pá lyá zat ba be te kint se nek,
arról szóló nyilatkozatot,
hogy nyílt vagy zárt ülésen
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ké ri a pá lyá za ti anyag tár gya -
lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
Pc: Al só né me di Nagy köz ség
Pol gár mes te re
2351 Al só né me di, Fõ út 58.
f: Vin cze Jó zsef
polgármester.
Te l.: (29) 337-250.

Bu da pest Fõ vá ros
IX. Ke rü let Fe renc vá ros
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1092 Bu da pest,
Bakáts tér 14.

Nap fény Óvo da
1098 Bu da pest,
Nap fény u. 4.

Óvo da pe da gó gus mun ka -
kör re épü lõ óvo da ve ze tõ
meg bí zás.

Fel sõ fo kú óvodapeda -
gógusi v., leg alább öt év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben el töl tött szgy.,
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló ha tá ro zat -
lan ide jû al kal ma zás, vagy 
a meg bí zás sal tör té nõ 
ha tá ro zat lan ide jû al kal -
ma zás, köz ok ta tás-ve ze tõi 
v., ve ze tõ óvoda -
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ
 képviselõ-testületi ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr, mely tar tal maz za a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
és a fenn tar tói stra té gi ai
 célok meg va ló su lá sát cél zó
fej lesz té si el kép ze lé se ket,
szak mai ön., mely a szgy.
meg lé tét alá tá maszt ja, om.,
b., hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
har ma dik sze mély
 betekintéséhez.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, két azo -
nos szö ve gû és mel lék le tû
ere de ti pél dány ban (egy pél -
dányt nem kell össze fûz ni),
va la mint egy, az ere de ti vel
meg egye zõ pél dány ban
CD-n, pos tai úton kell
 benyújtani.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
IX. ke rü let Fe renc vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je,
1092 Bu da pest, 
Ba káts tér 14.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes hon lap.
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Bu da pest Fõ vá ros
XVII. Ke rü let Rá kos men te
Ön kor mány za tá nak 
Rá kos men ti 
Erõ for rás Bi zott sá ga
1173 Bu da pest,
Pes ti út 165.

Bó bi ta Óvo da
1172 Bu da pest,
Hel tai tér 1.

Fõ is ko lai szin tû óvoda-
 pedagógusi v., 
pe da gó gus-szak vizs ga,
Kötv. 18. § (1) bek.
c) pont ja, il l. (6) bek. a) 
és b) pont ja sze rint szgy.,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.
Elõny: pe da gó gus-szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább
egy–há rom év ve ze tõi ta -
pasz ta lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
I. ré szé ben: ön., b., om.,
 nyilatkozat a sze mé lyes ada -
tok ke ze lé sé rõl,
II. ré szé ben: vpr., fej lesz té si
el kép ze lé sek.
Va gyon nyi lat ko zat-té te li 
kö te le zett ség tel je sí té se az
egyes vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gek rõl
szóló 2007. évi CLII. tör vény 
6. § (2) be kez dé se sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat
– Bó bi ta Óvo da” meg je lö lés -
sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
XVII. Ke rü let Rá kos men te
Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la
1173 Bu da pest,
Pes ti út 165.
f: Ok ta tá si Cso port.
Te l.: 253-3375.

Bu da pest, XII. ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23–25.

Krisz ti na vá ro si Böl csõ de
1122 Bu da pest,
Ráth György u. 18–20.

A köz al kal ma zott ál tal be -
töl ten dõ mun ka kör: 
kis gyer mek ne ve lõ.

Lf: gon dos ko dik az Ala pí tó 
Ok irat ban elõ írt te vé keny -
sé gek el lá tá sá ról, a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl,
fe le lõs a gyer me kek el lá tá -
sá nak meg szer ve zé sé ért, az 
in téz mény sza bály sze rû
mû köd te té sé ért, gya ko rol ja 
a mun kál ta tói jo go kat,
szer ve zi és ellen õr zi az in -
téz mény szak mai 

A 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 1. rész
2/B. pont já ban elõ írt fel -
sõ fo kú ké pe sí tés, leg alább 
öt év fel sõ fo kú vég zett sé -
get vagy fel sõ fo kú szak -
mai ké pe sí tést igény lõ, a
gyer mek vé de lem, a szo -
ciá lis el lá tás, az egész ség -
ügyi el lá tás, il l. a köz -
oktatás te rü le tén be töl tött
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony, az in téz mény nél
új on nan lé te sí tett jog vi szony
ese tén – Kjt. 21/A. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – há rom hó nap pró ba -
idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: leg ké sõbb a meg bí zás
kez de tét meg elõ zõ
képviselõ- testületi ülés.
A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za ti el já rást 
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mun ká ját, ki dol goz za és el -
ké szí ti a jog sza bá lyok ban
és a fenn tar tó ál tal elõ írt
sza bály za to kat, ter ve ket,
szak mai prog ra mo kat, 
el ké szí ti a böl csõ de éves
költ ség ve té sét, gon dos ko -
dik annak vég re haj tá sá ról.
Az ál lás ma ga sabb ve ze tõi
meg bí za tás, így annak be -
töl tõ je a ki ne ve zé se sze rin -
ti kis gyer mek-ne ve lõi
mun ka kö re mel lett látja el
a magasabb vezetõi
beosztásból eredõ
feladatokat.

ered mény te len nek nyil vá nít -
sa, amennyi ben a meg adott
ha tár idõ ben meg fe le lõ pá -
lyá za tok nem ér kez nek.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Kjt.-nek a szo ciá lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 
257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b., hi te le sí tett
om., az in téz mény vezeté -
sére, fej lesz té sé re vo nat ko zó 
szak mai prog ram, a pá lyá zó
nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
pá lyá za ti el já rás ban részt 
ve võk a pá lyá zat anya gát
meg is mer he tik, a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gõ ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, a gyer me kek vé -
del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról szóló 1997. évi
XXXI. tör vény 15. §-ának
(8) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok ve le szem -
ben nem ál l fenn, a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXI II. tör vény -
nek (Kjt.) a szo ciá lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi ága zat ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 3/A. § sze rint nem
ál l cse lek võ ké pes sé get ki -
záró vagy kor lá to zó 
gond nok ság alatt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest, XII. ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat,
Nép jó lé ti Iro da. 
1126 Bu da pest, 
Bö ször mé nyi út 23–25.
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f: Var ga Má ria.
Te l.: 224-5900/388.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI in -
ter ne tes hon lap: 
2012. áp ri lis 2.

Bu da pest Fõ vá ros 
XXIII. Ke r., So rok sár 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1239 Bu da pest,
Gras sal ko vich út 162.

II. sz. Nap su gár Óvo da
1239 Bu da pest,
Gras sal ko vich út 297.

Lf: az in téz mény ve ze tõi
fel ada tok tel jes kö rû el lá tá -
sa a mun ka kö ri le írás ban
fog lal tak sze rint, a jog sza -
bá lyok és a bel sõ sza bály -
za tok sze rint.

III. sz. Össze vont Óvo da
1237 Bu da pest, 
Pis ta he gyi köz 1.

Lf: az in téz mény ve ze tõi
fel ada tok tel jes kö rû el lá tá -
sa a mun ka kö ri le írás ban
fog lal tak szerint,
a jogszabályok és a belsõ
szabályzatok szerint.

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus-szak vizs ga, öt év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., a
jog sza bá lyi elõ írás nak
meg fe le lõ en, ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2013. júl. 31-ig, 
egy év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: leg ké sõbb a képviselõ-
 testület 2012. jú li u si ülé se.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, 
vp. 230%.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., be te kin té si 
nyi lat ko za tot.
A pá lyá zat el ké szí té sé nek és
be nyúj tá sá nak mód ja: a
138/1992. (X. 8.) Korm. ren -
de let 5. § (8) be kez dé se sze -
rint kell el ké szí te ni és két
pél dány ban sze mé lye sen
vagy pos tai úton be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
XXIII. Ke r. So rok ság pol gár -
mes te re.
f: hu mán-köz szol gál ta tá si
osz tály.
Te l.: 289-2186.

Vá ro si In téz mé nyi 
Köz pont Fü ze sa bony 
(to váb bi ak ban: VIKF)
Fõ igaz ga tó
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17.

VIKF Dor mánd Tag is ko la
3374 Dor mánd,
Dó zsa György út 78.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a Köz ok ta tá si
tör vény 17. § (1) be kez dés 
a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel sõ fo kú v. és szak -
kép zett ség, pe da gó -
gus-szak vizs ga, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, az adott ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben,
pe da gó gus munkakörben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 16-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ VIKF
igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se alap ján lét re -
jött bi zott ság és az in téz mé -
nyi vé le mé nye zés után a
végleges döntést a VIKF
igazgatótanácsa hozza meg.
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idõ re szóló al kal ma zás, 
il l. a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ ha tá ro zat -
lan idõ re szóló al kal ma -
zás, ki emel ke dõ szak mai
te vé keny ség.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, az intézmény
sajátosságainak ismerete.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr., a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés,
om., b., pe da gó gus szak vizs -
ga meg lé tét iga zo ló do ku -
men tum, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban
(+ CD-n) sze mé lye sen vagy
pos tai úton, zárt bo rí ték ban,
„tag-óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Valyon Ist ván 
VIKF fõ igaz ga tó.
3390 Fü ze sa bony, 
If jú ság út 17.

Lá bat lan Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2541 Lá bat lan,
Jó zsef A. u. 60.
Te l.: (33) 517-500

Zen gõ Óvo da és Böl csõ de
2541 Lá bat lan, 
Pisz kei ltp. 10.

Lf: az Ön kor mány za ti
fenn tar tá sú, ön ál ló költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ
in téz mény ve ze té se. 
Az eh hez kap cso ló dó pe da -
gó gi ai fel ada tok, szak mai
te vé keny sé gek szer ve zé se,
ter ve zé se, pá lyá za tok ké -
szí té se, személyzeti és
gazdasági feladatok
ellátása.

Fõ is ko la, óvo da pe da gó gus 
v., pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt éves szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.
Elõny: szak mai gya kor la -
ton be lül magasabb
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 10.
Pe hi: a be adá si idõ le jár tát
kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés, leg ké sõbb 2012. 
máj. 29.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Lá bat lan 
Vá ros Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te bí rál ja el
a pá lyá za to kat, a vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ
el sõ ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülé sen.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyes ada to kat is tar tal -
ma zó rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, szgy. iga zo lá sa, nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, a pá lyá za ti el já -
rás ban részt ve võk 
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meg is mer he tik, om., vagy
ere de ti ira tok, b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a képviselõ-
 testület és a bi zott ság nyil vá -
nos vagy zárt ülé sen tár gyal -
ják a pá lyá za tot.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton „Pá lyá zat Zen gõ
Óvo da és Böl csõ de óvo da ve -
ze tõi ál lás he lyé re” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Lá bat lan Vá ros 
pol gár mes te re
2541 Lá bat lan,
Jó zsef A. u. 60.
f: Schantzl Edit jegy zõ.
Te l.: (33) 517-500.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
NKI in ter ne tes honlap,
Lábatlan Város
Önkormányzat honlapja:
www.labatlan.hu
helyi Hírmondó lap ja.

Os to ros Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3326 Os to ros,
Hõ sök te re 4.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
3326 Os to ros,
Szent Ist ván tér 1.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gus v., 10 év óvo da pe da -
gó gu si gyak.
Elõny: ve ze tõ óvo da pe da -
gó gu si v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: köz zé té tel tõl szá mí tott
30. nap.
Pe hi: 2012. júl. 31.
Il let mény, jut ta tás: 
a Kjt. ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., ön., vpr., 
adat vé del mi nyi lat ko zat, 
szl: biz to sí ta ni nem tu dunk.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton, írás ban, két 
azo nos tar tal mú, azo nos 
mel lék le tek kel el lá tott 
pél dány ban. Egy pél dányt
nem ké rünk össze fûz ni, a pá -
lyá za tot az írá sos anyag gal
meg egye zõ tar tal mú CD-n is
kér jük  beadni.
Pc: Os to ros Köz sé gi 
Ön kor mány zat
Ki sa ri Zol tán pol gár mes ter
3326 Os to ros, Hõ sök te re 4.
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f: Sze ren csi Ani ta, a Pol gár -
mes te ri Hi va tal hu mán po li ti -
kai mun ka tár sa.
Te l.: (36)356-010.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap,
www.os to ros.hu
köz löny ben tör té nõ meg je le -
nést kö ve tõ nap.

Szent Lász ló Völ gye
Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás
2462 Mar ton vá sár,
Bu dai út 13.

Szent Lász ló Re gi o ná lis
Óvo da
2462 Mar ton vá sár,
Vá czi M. u. 2/A

Lf: az óvo da irá nyí tá si,
 ellenõrzési, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tói ok irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val, kü lö nös te -
kin tet tel a köz ok ta tás ról
szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény ben 
(a to váb bi ak ban Kotv.),
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 
11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let ben, va la -
mint az ál lam ház tar tás ról
szóló 2011. évi
CXCV. tör vény ben és
annak vég re haj tá si ren de le -
té ben fog lal tak ra.

Fõ is ko la, a Kotv.
17–18. §-a sze rin ti szak -
irá nyú gya kor lat, 
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., má sod szor és 
to váb bi al ka lom mal tör té -
nõ meg bí zás ese tén in téz -
mény ve ze tõi szak kép zett -
ség, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, az in téz -
mény ben fenn ál ló ha tá ro -
zat lan ide jû köz al kal ma -
zot ti jog vi szony, vagy
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás fel té te le i nek tel je -
sü lé se.
Elõny: ve ze tõi, ma ga sabb
ve ze tõi tapasztalat.

ÁEI: leg ko ráb ban 
2012. ápr. 2.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal ko zás jel le ge: tel jes
mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 2.
Pe hi: a pá lyá za ti ki írást 
kö ve tõ el sõ tár su lá si 
ta nács -ülés, 
2012. márc. 22.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a meg bí zás ról
a Szent Lász ló Völ gye Több -
cé lú Kis tér sé gi Tár su lás
 Tanácsa dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. om. hi te les
 másolata, vpr., szak mai
 helyzetelemzésre épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek,
b.,  nyilatkozatot ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya got az
el já rás ban részt ve võk
 megismerhetik.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon, a mun -
ka kör meg ne ve zé sé vel:
„Szent Lász ló Re gi o ná lis
Óvo da óvo da ve ze tõi ál lás -
hely” meg je lö lés sel el lát va,
elekt ro ni ku san: 
kis ter seg@szlv.hu cím re kell 
be nyúj ta ni.
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f: Mar ton vá sár 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
2462 Mar ton vá sár,
Bu dai út 13.
Mol nár Lí via kis tér sé gi, 
ok ta tá si és pá lyá za ti re fe rens, 
kis ter seg@szlv.hu,
Te l.: (22) 460-004/141.

Me zõ be rény Vá ros 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5650 Me zõ be rény,
Kos suth tér 1.
www.me zo be reny.hu

Me zõ be ré nyi Kis tér sé gi
Óvo da
5650 Me zõ be rény,
Kál vin u. 2–4.

Lf: a Me zõ be ré nyi 
Kis tér sé gi Óvo da in téz -
mény ve ze tõi fel ada ta i nak
az el lá tá sa a ha tá lyos jog -
sza bá lyi elõ írá sok és szak -
mai el vá rá sok sze rint.

Fel sõ fo kú óvoda -
pedagógus dip lo ma,
 pedagógus-szakvizsga,
öt év óvo da pe da gó gus
szak mai gya kor lat.
Elõny: a né met és/vagy
szlo vák nyelv alap fo kú
szin tû, nyelv vizs ga bi zo -
nyít vánnyal iga zolt is me -
re te, va la mint a köz ok ta tá -
si ve ze tõ szak vizs ga,
illetve az óvo da-
ve ze tõi, óvodavezetõ-
 helyettesi szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: om., b.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., és a hely zet -
elem zés re épü lõ vpr.,
 nyilatkozatot ar ról, 
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak
a pá lyá za ti el já rás sal
 összefüggésben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban,
 írásban, zárt bo rí ték ban, a
pá lyá za ti adat bá zis ban
 szereplõ azo no sí tó szám mal:
(1373/2012.) és „Óvo da ve ze -
tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni. 
A ve ze tõi prog ra mot
CD mel lék le ten is csa tol ni
kell.
Pc: 5650 Me zõ be rény,
Kos suth tér 1.
f: Sik ló si Ist ván 
pol gár mes ter.
Te l.: (66) 515-500.
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A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap: 
2012. feb ru ár 27.
www.me zo be reny.hu
2012. feb ru ár 27., 
Me zõ be ré nyi Hír mon dó:
2012. márciusi lap szám.

Nyék lád há za Vá ros
Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
3433 Nyék lád há za,
Vasút u. 16.

Dar gay At ti la 
Gyer mek va rázs Óvo da
3433 Nyék lád há za,
Má tyás ki rály u. 2.

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség,
pedagógus- szakvizsga,
öt év ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyi gya kor lat, 
há rom év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig szó l.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott egy hó na pon 
be lül.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. ren de let 14/C. §
(1) be kez dé sé nek ren del ke -
zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.,
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lést,
om., b., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség tel je -
sí té sé re vo nat ko zó szán dék -
nyi lat ko za tot, nyi lat ko za tot
ar ra vo nat ko zó an, hogy 
hoz zá já rul ah hoz, hogy 
a pá lyá za ti el já rás ban részt
vevõk a pá lyá zat tar tal mát
meg is mer he tik, 
nyi lat ko za tot ar ra 
vo nat ko zó an, hogy
a képviselõ- testület a pá lyá -
za tot nyílt vagy zárt ülé sen
tár gyal ja meg.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos ti úton vagy sze -
mé lye sen kell be nyúj ta ni.
Pc: Nyékládháza Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.
Személyesen: Polgármesteri
Hivatal
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.
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Püs pök la dány Vá ros
Ön kor mány za ta
4150 Püs pök la dány,
Bocs kai u. 2.
Te l.: (54) 517-111
Fax: (54) 451-061

Egye sí tett Óvo dai 
In téz mény
4150 Püs pök la dány,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 8.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., leg alább öt év pe -
da gó gu si mun ka kör ben
szer zett szgy., ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ben,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, il l. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
lét re jö võ ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.
Elõny: pedagógus-
 szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 28.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, 
vp: a pót lék alap 300%-a.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el gon do lá sok, om.,
b., szgy-t iga zo ló mun kál ta -
tói iga zo lás, pe da gó gus-szak -
vizs ga meg lé tét iga zo ló do -
ku men tum má so la ta, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal ma zás 
mun kál ta tói iga zo lás.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban, zárt
bo rí ték ban, pos tai úton, 
„in téz mény ve ze tõi pá lyá zat
– Óvo da” meg je lö lés sel
 ellátva kell be nyúj ta ni.
Pc: Dom bi Im ré né pol gár -
mes ter
4150 Püs pök la dány,
Bocs kai u. 2.
f: te l.: (54) 517-111.

Szi get új fa lu Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2319 Szi get új fa lu,
Fõ út 45.

Né met Nem ze ti sé gi 
Óvo da és Böl csõ de
2319 Szi get új fa lu,
Szeg fû u. 2.

Lf: ön kor mány za ti fenn tar -
tás ban mû kö dõ három -
csoportos né met nem ze ti -
sé gi nyel vet ok ta tó óvo dai, 
va la mint egy cso por tos
 bölcsõdei – kö zös igaz ga -
tá sú in téz mény 
in téz mény ve ze tõi felada -
tainak el lá tá sa az irány adó
jog sza bá lyok nak meg fe le -
lõ en.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., má sod szor
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus-szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val tör té -
nõ ren del ke zés, il l. be ván -
do rolt vagy le te le pe dett
stá tus, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség tel je sí té se 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott egyez te té sek
le bo nyo lí tá sa után a z in téz -
mény ve ze tõi meg bí zás ról
Szi get új fa lu Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., 
va la mint a Korm. ren de let 
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a 2007. évi CLII. tör vény
6. § (2) be kez dés sze rint.
Elõny: ide gen nyelv-is me -
ret (né met).

ren del ke zé sei az irány adók,
szl: nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., leg alább öt év szgy-t
iga zo ló szak mai ön., szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ vpr a 
fej lesz té si el kép ze lé sek kel,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za tát a pá lyá za ti
el já rás ban részt ve võk meg -
is mer he tik, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó elõ ter jesz tést a
kép vi se lõ-tes tü let nyil vá nos
vagy zárt ülé sen tár gyal ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton kell be nyúj ta ni.
Pc: Szi get új fa lu Köz ség 
Ön kor mány za ta
2319 Szi get új fa lu, Fõ út 45.
f: Paulheim Vilmos
polgármesternél személyesen 
vagy telefonon.
Tel.: (24) 464-452.

Szi get szent mik lós Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
23110 Szi get szent mik lós,
Kos suth L. u. 2.

Szi get szent mik lós Vá ros
V. sz. Óvo da
2310 Szi get szent mik lós,
Sze be ni út 12505. hrsz.

Lf: az ala pí tó ok irat ban
fog lalt te vé keny sé gek és
fel ada tok el lá tá sa.
Az in téz mény alap te vé -
keny sé ge i nek a sa ját ne ve -
lé si prog ram já ban és egyéb 
sza bály za ta i ban meg ha tá -
ro zot tak vég re haj tá sa.
Az in téz mény gaz dál ko dá -
sá nak, a fel adat el lát ást
szol gá ló va gyon nak a
jogszabályok és fenntartói
döntések szerinti
mûködtetése.

Óvo da pe da gó gu si v. és
pe da gó gus-szak vizs ga,
 legalább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. márc. 9.
Pe hi: leg ké sõbb 2012. 
márc. 31-ig.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes -
tü let ok ta tá si-in for ma ti kai és
nem zet kö zi kap cso la tok 
bi zott sá ga vé le mé nye zi 
és a kép vi se lõ-tes tü let 
bí rál ja el.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett 
om., szak mai ön., vpr., nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a döntést 
elõkészítõ bizottság tagjai
megismerhetik a pályázatot.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: le zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Pá lyá zat Szi get szent -
mik lós Vá ros V. sz. Óvo da
in téz mény ve ze tõi (ma ga sabb 
ve ze tõi) ál lá sá nak be töl té sé -
re” meg je lö lés sel el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: 2310 Szi get szent mik lós,
Kos suth La jos u. 2.
f: Stransz ki né 
La ko sa Margit 
oktatási referens.
Tel.: (24) 505-578.

Iskolaigazgató

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Aszód Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2170 Aszód,
Sza bad ság tér 9.

Csen gey Gusz táv
Ál ta lá nos Is ko la
Szék he lye:
2170 Aszód, 
Csen gey u. 30.
Te lep he lye:
2170 Aszód, Rá kó czi út 6.

Lf: a jog sza bá lyok ban,
(kü lö nö sen a Kö zokt.tv.
54. §-ában meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa), az in -
téz mény szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott is ko la igaz -
ga tói fel ada tok el lá tá sa, a
szék hely és te lep he lyi in -
téz mény kö zöt ti kap cso lat -
tar tás megszervezése.
Az irányítása alá tartozó
személyek száma: 43 fõ.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, a Kö zokt.tv.
17. § (1)–(2) be kez dé sé -
ben fel so rolt fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szak kép zett ség, 
pe da gó gus-szak vizs ga, a
Kö zokt.tv. 18. §-ában fog -
lal tak sze rint, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa, az in -
téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg pe da gó gus mun -
ka kör ben tör té nõ, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás.
Elõny: leg alább 10 év ve -
ze tõi gya kor lat.
Elv árt kom pe ten ci ák: ve -
ze té si-szer ve zé si kész ség,
együtt mû kö dé si és
kommunikációs készség,
problémamegoldó
képesség, a szakmai
munka terén igényes,
precíz, pontos
munkavégzés.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 19. 16 óra.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za ti
anyag vé le mé nye zé si ha tár -
ide jét kö ve tõ tes tü le ti ülé sen
a pá lyá za to kat a képviselõ-
 testület bí rál ja el és hoz za
meg a dön tést a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en. A pá lyá zat ki író ja
fenn tart ja ma gá nak a jo got a
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá ra.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
al kal ma zás ese tén ere de ti ok -
le vél be mu ta tá sa mel lett, 
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b., nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá za ti anya got az el bí rá -
lás ban részt ve võk tel jes kö -
rû en meg is mer he tik és a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko za tot,
hogy ve le szem ben a Kjt.
41. § (2) be kez dé se sze rin ti
össze fér he tet len ség nem ál l
fenn, nyi lat ko za tot a pá lyá zat 
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, sze mé lye sen
vagy pos tai úton, zárt bo rí -
ték ban, egy fû zött és egy be
nem fû zött pél dány ban, va la -
mint elekt ro ni kus adat hor do -
zón, „is ko la igaz ga tói ve ze tõi 
pá lyá zat Aszód” meg je lö lés -
sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Aszód Vá ros Ön kor -
mány zat pol gár mes te re
2170 Aszód,
Sza bad ság tér 9.
f: Aszód vá ros 
pol gár mes te re.
Te l.: (28) 500-666.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap: 
2012. feb ru ár 10., 
Aszód Vá ros Ön kor mány zat
hon lap ja: 
www.aszod.hu – az NKI-
 közzététellel egy ide jû leg.

Bá bol na Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2943 Bá bol na,
Jó kai M. u. 12.

Ál ta lá nos Is ko la A vo nat ko zó jog sza bá lyok 
sze rint.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si el já rás 
le zá rá sát kö ve tõ 
tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról a kép vi se lõ-tes tü let dönt.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
Egyéb jut ta tá sok: az ön kor -
mány zat egyéb jut ta tást nem
biz to sí t.
Pc., f.: dr. Hor váth Klá ra,
Bá bol na Vá ros 
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re
2943 Bá bol na, Jó kai u. 12.
Te l.: (34) 568-001.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: 
24 Óra me gyei na pi lap,
Bá bol nai Fó rum ban egy al -
ka lom mal,
Ön kor mány zat hi va ta los
hon lap ja.

Bóly Vá ro si Ön kor mány zat
7754 Bóly,
Rá kó czi Fe renc u. 3.
Pf. 49.

Mon te nu vo Nán dor
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
7754 Bóly,
Rá kó czi Fe renc u. 2/A

Az in téz mény ben nem ze ti -
sé gi (né met) nyel ven 
tör té nõ ok ta tás fo lyik.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, 
to váb bá pedagógus-
 szakvizsga, öt év szgy.,
bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság.

ÁEI: 2012. szept.1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: meg je le nés tõl szá mí tott 
30 nap.
Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide jét
kö ve tõ 30 na pon be lül.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, 
il l. meg egye zés sze rint.
Az ön kor mány zat szl.-t nem
tu d biz to sí ta ni.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön. (négy pél dány -
ban), szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés (négy pél dány ban), 
vpr. (négy pél dány ban), 
b., om. (négy pél dány ban), 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ra
vonatko zóan, hogy a pá lyá -
za ti anya got a jog sza bály ban
elõ írt bi zott ság 
meg is mer he ti.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban,
„Szak kö zép is ko lai igaz ga tó
– Bóly” meg je lö lés sel el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Bóly Vá ros 
pol gár mes te re
7754 Bóly,
Rá kó czi Fe renc u. 3.
Pf. 49.
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f: Hárs Jó zsef pol gár mes ter
7754 Bóly,
Rá kó czi Fe renc u. 3.
Te l.: (69) 869-405.

Bu da pest Fõ vá ros 
IX. ke rü let Fe renc vá ros
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1092 Bu da pest,
Bakáts tér 14.

Kosz to lá nyi De zsõ 
Ál ta lá nos Is ko la
1094 Bu da pest,
If jú mun kás u. 1.

Pe da gó gus mun ka kör re
épü lõ is ko la igaz ga tói 
meg bí zás.

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, leg alább öt év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló ha -
tá ro zat lan ide jû al kal ma -
zás, vagy a meg bí zás sal
tör té nõ ha tá ro zat lan idejû
al kal ma zás,  közoktatás-
 vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vpr., mely tar tal maz za a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ és a fenn tar tói stra té gi -
ai cé lok meg va ló su lá sát cél -
zó fej lesz té si el kép ze lé se ket,
szak mai ön., mely a szgy.
meg lé tét alá tá maszt ja, om.,
b., hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
har ma dik sze mély
 betekintéséhez.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két azo nos szö ve gû
és mel lék le tû ere de ti pél -
dány ban (egy pél dányt nem
kell össze fûz ni), va la mint
egy, az ere de ti vel meg egye zõ 
pél dány ban CD-n, pos tai
úton kell be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
IX. ke rü let Fe renc vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
jegy zõ je
1092 Bu da pest,
Ba káts tér 14.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek helye:
NKI internetes hon lap.

Bu da pest Fõ vá ros 
XXIII. Ke r. So rok sár 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
1239 Bu da pest,
Gras sal ko vich út 162.

Pá ne u ró pa Ál ta lá nos Is ko la
Pa ne u ro pa Grunds chu la
1238 Bu da pest,
Tán csics Mi hály u. 25–33.

Lf: az in téz mény ve ze tõi
feladatok teljes körû el lá tá -
sa a mun ka kö ri leírásban

A Kö zokt.tv. 17. § (1)–(2) 
be kez dé sé ben és a 18. §
(1)–(2) be kez dé sé ben
 felsorolt fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, pe -
da gó gus-szak vizs ga, 
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,  

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2013.
júl. 31-ig, egy év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: leg ké sõbb a képviselõ-
 testület 2012. jú li u si ülése.
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fog lal tak sze rint, peda -
gógiai, tan ügy-igaz ga tá si
fel ada tok el lá tá sa a jog sza -
bá lyok nak és a bel sõ sza -
bály za tok nak megfelelõen.

a jog sza bá lyi elõ írás nak
meg fe le lõ en, ma gyar
állam polgárság, bün tet len
elõ élet.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók,
vp. 230%.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., be te kin té si 
nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a Korm. ren de let 5. §
(8) be kez dé se sze rint kell el -
ké szí te ni és két pél dány ban
sze mé lye sen vagy pos tai
úton be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
XXIII. Ke r. So rok sár 
pol gár mes te re
f: Humán-közszolgáltatási
osztály.
Tel: 289-2186.

Drá va sza bolcs
Drá va cse hi 
Drá va pal ko nya 
Gor di sa Köz ség 
Ön kor mány za ta
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 1. 

Drá va sza bol csi 
Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 5.

Lf: is ko la igaz ga tói fel ada -
tok el lá tá sa (kü lö nö sen:
a ne ve lõ mun ka szer ve zé se, 
el len õr zé se, a köz ok ta tá si
tör vény ben meghatározott
feladatok ellátása).

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fõ -
iskolai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga, leg alább öt év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. aug. 14.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Drá va sza -
bolcs, Drá va cse hi, Drá va pal -
ko nya és Gor di sa Köz sé gek
Ön kor mány za ta i nak
Képviselõ- testületei a pá lyá -
zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö -
ve tõ 30 na pos vé le mé nye zé si 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen bí -
rál ják el a be nyúj tott pá lyá -
za to kat és ne ve zik ki az in -
téz mény ve ze tõt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai élet rajz, 
az in téz mény ve ze té sé re 
vo nat ko zó szak mai 
prog ram, szgy-t iga zo ló 
om., nyilatkozat ar ról,
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hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ti nak a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zat el bí rá lá sá ra vo nat ko zó 
elõ ter jesz tést a kép vi se lõ-tes -
tü let nyil vá nos vagy zárt ülé -
sen tár gyal ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó -
szám mal (453/2011.), va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sé vel: „Is ko la igaz ga tó” el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Drá va sza bolcs Köz ség
Ön kor mány za ta
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 1.
Sze mé lye sen:
Ba ráth At ti lá né, 
Drá va sza bolcs Köz ség 
Ön kor mány zat 
pol gár mes te re,
Ba ra nya me gye
7851 Drá va sza bolcs,
Köz tár sa ság tér 1.
f: Baráth Attiláné
polgármester.
Tel.: (72) 379-211.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes hon lap.

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Köz gyû lé se
2030 Érd,
Al só u. 1.

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Ál ta lá nos is ko la
2030 Érd,
Baj csy-Zsi linsz ky 
út 19–21.

Lu kin Lász ló Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2030 Érd,
Felsõ u. 33.

A Kö zokt.tv. ren del ke zé -
sei ér tel mé ben: cse lek võ -
ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, az adott nevelési-
 oktatási in téz mény ben
peda gógus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges
– a Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben fel -
so rolt – fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, 
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga meg lé te, legalább
öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési- oktatási
intézményben

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro -
zott idõ re, öt év re szó l.
Pbhi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 60. na pot kö ve tõ köz gyû -
lés idõ pont ja.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell – a Kö zokt.tv.-be n, va la -
mint a Kjt.-be n meg ha tá ro -
zot tak iga zo lá sán túl – szak -
mai ön., az adott is ko la pe da -
gó gi ai prog ram já hoz 
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pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás.
Elõny: in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség meg lé te.

kap cso ló dó vpr. fej lesz té si
el kép ze lé se ket.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., ar ról szóló nyi lat ko -
za tot, hogy a pá lyá za ti anya -
gá ban fog lalt sze mé lyes ada -
ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban
kell be nyúj ta ni.
Pc: T. Mé szá ros And rás,
Érd Me gyei Jo gú Vá ros
pol gár mes te re.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes ol dal.

Vá ro si 
In téz mé nyi Köz pont
Fü ze sa bony 
(to váb bi ak ban VIKF), 
fõ igaz ga tó
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

VIKF Te le ki Blan ka 
Ál ta lá nos Is ko la
3390 Fü ze sa bony,
Sza bad ság út 33.

Igaz ga tó

VIKF Dor mánd 
Ál ta lá nos Is ko la 
Tag in téz mé nye
3374 Dor mánd,
Dó zsa György út 78.

Tag is ko la-ve ze tõ

Fõ is ko lán vagy egye te men 
szer zett pe da gó gus v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus-szak vizs ga, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, az adott nevelési-
 oktatási in téz mény ben,
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l.
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ ha tá ro zat lan
 idõre szóló al kal ma zás,
 kiemelkedõ szak mai
 tevékenység.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõi gya kor lat,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, az in téz mény sa já -
tos sá ga i nak ismerete.

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 16-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján va ló köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ VIKF
igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se alap ján lét re -
jött bi zott ság és az in téz mé -
nyi vé le mé nye zés után a vég -
le ges dön tést a VIKF
igazgató tanácsa hoz za meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr., a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., pedagógus-
 szakvizsga, adat vé del mi
 nyilatkozat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban
(+CD-n), sze mé lye sen vagy
pos tai úton, zárt bo rí ték ban
„Tag-iskolave ze tõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
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Pc: Va lyon Ist ván
VIKF Fõ igaz ga tó,
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

Gyön gyös-Pá los vö rös mart
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lás
3200 Gyön gyös,
Fõ tér 13.

Eg res sy Bé ni 
Két tan nyel vû 
Ál ta lá nos Is ko la
3200 Gyön gyös,
Is ko la út 1.

Lf: a Kö zokt.tv. 55. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa.

Bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, to váb bá ta ní -
tói vagy az is ko lá ban ok -
ta tott tan tárgy nak vagy
mû velt sé gi te rü let nek
meg fe le lõ fõ is ko lai vagy
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
 legalább öt éves szgy.,
pedagógus- szakvizsga.
Igaz ga tói meg bí zást az
kap hat, aki a pá lyá zat ki -
író já val köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban ál l, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zott nak ki ne -
vez he tõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig,
öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai élet rajz,
vpr., szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel,  köz jegy zõ vel hi -
te le sí tett om., b., nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó meg bí -
zá sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zó a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt 
ve võk azt meg is mer he tik.
Pc: Gyön gyös Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va ta la 
Köz igaz ga tá si 
és In téz mény irá nyí tá si Igaz -
ga tó ság
3200 Gyön gyös,
Fõ tér 13.
f: Gyön gyös Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Köz igaz ga tá si 
és In téz mény irá nyí tá si 
Igaz ga tó sá gán: 
Gu ban csik Lász ló né 
igaz ga tó.
Te l.: (37) 510-329 te le fo non
vagy sze mé lye sen elõ ze tes
idõ pont-egyez te tést
 követõen.
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Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros
Jegy zõ je
9021 Gyõr,
Vá ros ház tér 1.

Ra dó Ti bor Ál ta lá nos 
Is ko la és Gyógy pe da gó gi ai 
Mód szer ta ni In téz mény
(ál ta lá nos is ko la, 
szak mai szol gál ta tás 
és szak szol gá lat)
9028 Gyõr,
Jó zsef A. u. 4.

Lf: az ön ál ló an mû kö dõ,
de nem ön ál ló an gaz dál ko -
dó, több cé lú köz ok ta tá si
in téz mény, ön kor mány za ti
fenn tar tá sú ál ta lá nos is ko la 
és gyógy pe da gó gi ai mód -
szer ta ni in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû köd -
te té se.

Fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû gyógy pe da gó gi ai
ta ná ri, kon duk to ri, kon -
duk tor-ta ní tói, te ra pe u ta
v., szak kép zett ség és pe -
da gó gus szak vizs ga, 
a Kö zokt.tv. 18. § ren del -
ke zé sei sze rint, pe da gó gus 
mun ka kör ben szer zett
szgy. – leg alább öt éves
szak mai ta pasz ta lat, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség tel je sí té se a
2007. évi CLII. tör vény
6. § (2) be kez dé se sze rint,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 31.
Pe hi: 2012. máj. 25.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je:
Az in téz mény ve ze tõi meg bí -
zás ról az in téz mé nyen be lü li
vé le mé nye zést kö ve tõ en az
ok ta tá si, kul tu rá lis, sport és
tu risz ti kai bi zott ság ja vas la ta 
alap ján az ön kor mány zat
köz gyû lé se dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai ön., 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ vpr., fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul és
a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé get vál lal ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, há rom
pél dány ban, a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó -
szám mal (3383-2/2012.), va -
la mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sé vel: „igaz ga tó’ el lát va,
vagy sze mé lye sen kell be -
nyúj ta ni.
f: Pá ter nosz ter Pi ros ka,
a hu mán po li ti kai fõ osz tály
ve ze tõ je,
9021 Gyõr, Vá ros ház tér 1.
föld szint 50.
Te l.: (96) 500-235.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye:
www.gyor.hu
www.ko zi gal las.gov.hu
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Hé víz györk Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2192 Hé víz györk,
Kos suth L. u. 124.

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la
2192 Hé víz györk,
Ady E. u. 143.

Lf: a köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je fe le lõs az
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû kö dé sé ért,
a ta ka ré kos gaz dál ko dá sért, 
gya ko rol ja a mun kál ta tói
jo go kat és dönt az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ -
dés (köz al kal ma zot ti sza -
bály zat) nem utal más
hatáskörébe.
Az irányítása alá tartozó
munkavállalók száma:
18. fõ.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, nevelési-
 oktatási in téz mény ben
 pedagógus mun ka kör
 betöltéséhez szük sé ges 
– a Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dés ben fel so -
rolt – fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus-szak vizs ga, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., vagyonnyilatkozat-
 tételi el já rás le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõ be osz tás 
el lá tás ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.
Elv árt kom pe ten ci ák:
együtt mû kö dé si és kom -
mu ni ká ci ós készség, ve ze -
té si-szer ve zé si készség,
prob lé ma meg ol dó  ké pes -
ség, a szakmai munka
terén igényes precíz,
pontos munkavégzés.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha -
tár ide je, mód ja, rend je: az
ok ta tá si bi zott ság vé le mé -
nye zi a be ér ke zõ pá lyá za to -
kat és ja vas la tot tesz a
képviselõ- testületnek a ve ze -
tõ sze mé lyé re, a pá lyá za ti
anyag vé le mé nye zé si ha tár -
ide jét kö ve tõ tes tü le ti ülé sen
a pá lyá za to kat a képviselõ-
 testület bí rál ja el és hoz za
meg a dön tést a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en, a pá lyá zat ki író ja
fenn tart ja ma gá nak a jo got a
pá lyá zat ered mény te len né
nyil vá ní tá sá ra.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b., amellyel a pá lyá zó
iga zol ja, hogy a bûn tet te sek
nyil ván tar tá sá ban nem sze re -
pel, illetve ok ta tá si te rü le ten
nem ál l fog lal ko zás tól el til tás 
ha tá lya alatt, nyi lat ko zat ar ra 
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy hoz zá já rul a kor mány -
ren de let ben meg ha tá ro zott
vé le mé nye zõk részére
pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt

814 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 6. szám



1 2 3 4

ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
nyi lat ko za ta ar ra vo nat ko zó -
an, hogy ve le szem ben az
1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) be kez dé se sze rin ti össze -
fér he tet len ség nem ál l fenn.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, zárt bo rí ték -
ban, egy fû zött és egy be
nem fû zött pél dány ban sze -
mé lye sen vagy pos tai úton,
va la mint elekt ro ni kus adat -
hor do zón kell be nyúj ta ni.
Pc.: f: Tóth Ti bor, 
Hé víz györgyk Köz ség 
Ön kor mány zat pol gár mes te re
2192 Hé víz györk,
Kos suth L. u. 124.
Te l.: (28) 435-005
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes ol dal: 
2012. feb ru ár 8.
Hé víz györk Köz ség Ön kor -
mány zat hon lap ja:
www.he viz gyork.hu

Kõ kö nyö si Köz ok ta tá si 
In téz mény fenn ta rtó 
Tár su lá si Ta nács

Kõ kö nyö si 
Ok ta tá si Köz pont Óvo dá ja, 
Ál ta lá nos Is ko lá ja, 
Gim ná zi u ma, 
Szak kö zép is ko lá ja, 
Szak is ko lá ja, 
Spe ci á lis Szak is ko lá ja,
Kol lé gi u ma, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mé nye, 
Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá la ta több cé lú,
kö zös igaz ga tá sú 
köz ok ta tá si in téz mény.

A Kö zokt.tv. 18. §-ában
elõ írt v., szak kép zett ség és 
szgy. [fi gye lem mel az ott
hi vat ko zott 17. §
(1)–(2) be kez dés ben fel so -
rolt meg ha tá ro zott fel sõ fo -
kú is ko lai vég zett ség re és
szak kép zett ség re], va la -
mint a (7) be kez dés ben
fog laltak.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 14-ig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Tár su lá si
Ta nács a Korm. ren de let 5. §
(10) be kez dé se ér tel mé ben
tör té nõ vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ ülé sén bí -
rál ja el a pá lyá za tot.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. ren de let ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, om., b., nyi lat ko za tot,
amely ben a pá lyá zó hoz zá já -
rul, hogy a pá lyá zat el bí rá lá -
sá ban köz re mû kö dõk a pá -
lyá zat ba be te kint se nek.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja, rend je: zárt bo rí ték -
ban, „Pá lyá zat a Kö kö nyö si
Ok ta tá si Köz pont fõ igaz ga tói 
ál lá sá nak be töl té sé re” meg je -
lö lés sel egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Po lics Jó zsef el nök,
Pol gár mes te ri Hi va tal
7300 Kom ló,
Vá ros ház tér 3.
f: La ho And rea,
In téz mény-fel ügye le ti Iro da
ve ze tõ je
7300 Kom ló,
Vá ros ház tér 3.
Te l.: (72) 584-015.

Kis új szál lás Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5310 Kis új szál lás,
Sza bad ság tér 1.

Arany Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges, fel sõ fo kú
 iskolai v. és szak kép zett -
ség, leg alább öt év pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás (illetve
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus-mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás), pe da -
gó gus-szak vizs ga, bün tet -
len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 60. nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., írás be li nyi lat ko za tot 
ar ról, hogy a pá lyá zó a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
Pc: Kis új szál lás Vá ros 
pol gár mes te re
5310 Kis új szál lás,
Sza bad ság tér 1.
f: Pol gár mes te ri Hiva tal
Intéz mé nyi Osztá lya
5310 Kis új szál lás,
Sza bad ság tér 1.,
Vá ros há za 28. sz. iro da
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Te l.: (59) 520-245, 
e-ma il: 
int ref@ki suj szal las.hu
A pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk
az Arany Já nos Ál ta lá nos 
Is ko lát egyez te tést 
kö ve tõ en meg te kint he tik 
és meg is mer he tik.

Mó ricz Zsig mond 
Gim ná zi um, 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um

Gim ná zi um ban, vagy in -
for ma ti kai szak kö zép is ko -
lá ban, vagy köz gaz da sá gi
szak kö zép is ko lá ban vagy
kö zép is ko lai kol lé gi um -
ban pe da gó gus mun ka kör
be töl té sé hez szük sé ges,
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, leg -
alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ne ve lé si-ok ta tá si
intéz ményben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás (illetve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás), pe da -
gó gus-szak vizs ga, bün tet -
len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 2.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 60. nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, jegy zõ ál tal hi te le sí tett
om., b., írás be li nyi lat ko za tot 
ar ról, hogy a pá lyá zó a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban, zárt
bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
Pc: Kis új szál lás Vá ros 
pol gár mes te re
5310 Kis új szál lás,
Sza bad ság tér 1.
f: Pol gár mes te ri Hi va tal 
Intéz mé nyi Osztá lya
5310 Kis új szál lás,
Sza bad ság tér 1.,
Vá ros há za. 28. sz. iro da
Te l.: (59) 520-245, e-ma il:
int ref@ki suj szal las.hu
A pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk
az Arany Já nos Ál ta lá nos
Isko lát egyez te tést 
kö ve tõ en meg te kint he tik 
és meg is mer he tik.
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Me zõ be rény Vá ros 
Ön kor mány za ti 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5650 Me zõ be rény,
Kos suth tér 1.
www.me zo be reny.hu

Me zõ be ré nyi Kis tér sé gi
Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Kol lé gi um 
és Egy sé ges 
Pe da gó gi ai Szak szol gál at
5650 Me zõ be rény,
Pe tõ fi út 17–19.

Lf: a Me zõ be ré nyi Kis tér -
sé gi Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Kol lé gi um
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat in téz mény -
ve ze tõi fel ada ta i nak az el -
lá tá sa (fõ igaz ga tó) a ha tá -
lyos jog sza bá lyi elõ írá sok
és szak mai el vá rá sok 
sze rint.

Az in téz mény ben pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges meg fe le lõ,
fel sõ fo kú v., pedagógus-
 szakvizsga, az in téz mény
ál tal el lá tott szak te rü le tek
va la me lyi ké ben szer zett
leg alább öt éves 
pe da gó gus szgy.
Elõny: a né met nyelv
 középszintû, nyelvvizsga-
 bizonyítvánnyal iga zolt is -
me re te, va la mint a köz ok -
ta tá si ve ze tõ szak vizs ga,
 ill. az in téz mény ál tal el lá -
tott szak te rü le tek va la me -
lyi kén szer zett leg alább 
öt éves in téz mény-
ve ze tõi szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b.,  szak mai ön., a hely -
zet elem zés re épü lõ vpr., nyi -
lat ko za tot, hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, írás -
ban, zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(1374/2012.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„Is ko la igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap: 2012. 
február 27.
www.me zo be reny.hu 
hon lap: 2012. február 27.
Me zõ be ré nyi Hír mon dó:
2012. már ci u si lap szám
f: Sik ló si Ist ván 
pol gár mes ter.
Tel.: (66) 515-500.

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um,
Kol lé gi um 
és Köz ét kez te té si Köz pont
5650 Me zõ be rény,
Pe tõ fi út 13–15.

Lf: a Pe tõ fi Sán dor 
Gim ná zi um, Kol lé gi um 
és Köz ét kez te té si Köz pont

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: 
ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
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in téz mény ve ze tõi fel ada ta -
i nak fel ada ta i nak az el lá tá -
sa (in téz mény ve ze tõ) a ha -
tá lyos jog sza bá lyi elõ írá -
sok és szak mai el vá rá sok
sze rint.

A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt.
ren del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b.,  szak mai ön., a hely -
zet elem zés re épü lõ vpr., nyi -
lat ko za tot, hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes 
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, írás -
ban, zárt bo rí ték ban, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(1375/2012.), va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sé vel:
„Gim ná zi u mi igaz ga tói pá -
lyá zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. feb ru ár 27.
www.me zo be reny.hu 
hon lap: 2012. feb ru ár 27.
Me zõ be ré nyi Hír mon dó:
2012. már ci u si lap szám.
f: Sik ló si Ist ván 
pol gár mes ter.

Te l.: (66) 515-500.

Nyék lád há za Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3433 Nyék lád há za,
Vas út u. 16.

Kos suth La jos Ál ta lá nos
is ko la
3433 Nyék lád há za,
Kos suth u. 54/B

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség,
Pe da gó gus-szak vizs ga,
öt év ne ve lé si-ok ta tá si
 intézményi gya kor lat,
öt év ve ze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 1-jé ig szó l.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott egy hó na pon 
be lül.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ
képviselõ- testületi ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let 14/C. §
(1) be kez dé sé nek 
ren del ke zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr. 
(a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lést), 
om., b., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség tel je -
sí té sé re vo nat ko zó szán dék -
nyi lat ko za tot, nyi lat ko za tot
ar ra vo nat ko zó an, hogy hoz -
zá já rul ah hoz, hogy  a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk
a pály ázat tar tal mát meg is -
mer he tik., nyi lat ko za tot ar ra
vo nat ko zó an, hogy a kép vi -
se lõ-tes tü let a pá lyá za tot
nyílt vagy zárt ülé sen tár -
gyal ja meg.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen le het benyújtani.
Pc: Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.

Pát ro ha Köz ség 
Ön kor mány za ta
4523 Pát ro ha,
Kos suth u. 82.

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la
4523 Pát ro ha,
Sza bad ság u. 7.

Lf: a Kö zokt.tv. és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en a
nem ze ti köz ne ve lés rõl
szóló 2011. évi CXC. tör -
vény sze rint az in téz mény
irá nyí tá si, el len õr zé si,
mun kál ta tói fel ada ta i nak
el lá tá sa, ala pí tó ok irat sze -
rin ti fel ada tok ellátása,
kapcsolattartás a
fenntartóval.

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú v., pedagógus-
 szakvizsga, szgy., leg -
alább öt év szak mai ta -
pasz ta lat, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet,
 cselekvõképesség.
Maga sabb ve ze tõ be osz tás 
el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog -
viszonyban ál l, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: a pá lyá za ti fel hí vás
meg je le né sé tõl szá mí tott 30
na pon be lül.
Pe hi: Pát ro ha Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te.
Pe hi: a pá lyá za tok vé le mé -
nye zé sét kö ve tõ 30 na pon
be lül.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Pát ro ha Köz -
ség Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le te.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csatolni kell:
szakmai ön., szak mai 
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hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés a pá lyá -
zat ban sze rep lõ is ko lá ra vo -
nat ko zó an, vpr. a pá lyá zat -
ban sze rep lõ is ko lá ra vo nat -
ko zó an, b., om., nyi lat ko zat
ar ról, hogy  a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gõ ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a be nyúj tott pá lyá zat
tar tal ma har ma dik sze méllyel 
kö zöl he tõ.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen le het be nyúj ta ni.
Pc: Pát ro ha Köz ség 
Ön kor mány za ta
4523 Pát ro ha,
Kos suth u. 82.
Sze mé lye sen: 
Tóth Sán dor pol gár mes ter
4523 Pát ro ha,
Kos suth u. 82. szám alat ti
Köz ség há zán tör té nõ be nyúj -
tás sal.
F: Tóth Sán dor pol gár mes ter.
Te l.: (45) 460-010.

Solt Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6320 Solt,
Bé ke tér 1.
Te l.: (78) 486-014.

Vé csey Ká roly 
Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
6320 Solt,
Kos suth L. u. 60.

Lf: az in téz mény szak sze rû 
és tör vé nyes mû köd te té se,
ta ka ré kos gaz dál ko dás,
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, és a dön tés ho za tal az
in téz mény mû kö dé sé vel
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály, vagy az in téz mény
bel sõ sza bály za ta nem utal
más ha tás kör be.

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai v. és szak -
kép zett ség, to váb bá pe da -
gó gus-szak vizs ga, ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben pe da gó gus mun ka kör -
ben fenn ál ló, ha tá ro zat lan
idõ re szóló al kal ma zás, 
il l. a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ, ha tá ro zat -
lan idõ re szóló 
al kal ma zás.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 30-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ el sõd le ges köz zé -
té tel tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta után 30. na pot kö -
ve tõ el sõ tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: alap il let -
mény és vp. a Kjt. ren del ke -
zé sei alap ján, szl.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
 hiteles om., nyi lat ko zat Kjt.
20/A. § (5) bek. b) pont ar ról 
szóló nyi lat ko za tát, hogy a
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak
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a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gés ben szük sé ges ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat
ar ról, hogy hoz zá já rul a
2007. évi CLII. tör vény sze -
rin ti va gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Solt Vá ros 
Ön kor mány zat jegy zõ je
6320 Solt,
Bé ke tér 1.
f: Kra usz Hen rik né dr., 
Solt Vá ros Ön kor mány zat
jegy zõ je, aki egy ben biz to sít -
ja az in téz mény meg is me ré -
sé nek le he tõ sé gét is.
6320 Solt,
Bé ke tér 1.
Te l.: (78) 486-043/134. 

Szen tes Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6600 Szen tes,
Kos suth tér 6.

Lajt ha Lász ló 
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 
és Hang ver seny köz pont
6600 Szen tes,
Kis s B. u. 11.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû köd te té sé nek biz to sí tá -
sa, ve ze tõi fel ada ta i nak el -
lá tá sa. Az in téz mény ve ze tõ 
fe le lõs az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tás meg szer ve zé sé -
ért, sze mé lyi, tár gyi és
anya gi fel té te lek biz to sí tá -
sá ért, irá nyí tá sá ért és a
hang ver seny köz pont mû -
köd te té sé ért.

Mû vé sze ti tárgy nak meg -
fe le lõ szak irá nyú ta ná ri
vagy mû vé sz v.
[Kö zokt.tv. 17. § (1) bek.
k) pont ja sze rint], to váb bá 
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás, il l. a meg bí -
zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben
 történõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, vagy
a köz mû ve lõ dé si in téz -
mény ben az in téz mény ve -
ze té sé re irá nyuló ma ga -
sabb ve ze tõ be osz tás el lá -
tá sá hoz a Kjt.-nek a mû vé -
sze ti, a köz mû ve lõ dé si és
köz gyûj te mé nyi te rü le ten
fog lal koz ta tott köz al kal -
ma zot tak jog vi szo nyá val
össze füg gõ egyes kér dé -
sek ren de zé sé vel össze -
füg gõ vég re haj tá sá ról 

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap, 
az az 2012. máj. 2.
Pe hi: 2012. jún. 29.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
om., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá za ti anya got az
el já rás ban részt ve võk meg -
is mer he tik, nyi lat ko za tot ar -
ról, hogy hoz zá já rul-e a pá -
lyá zat nyil vá nos ülé sen tör té -
nõ meg tár gya lá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban kell
 benyújtani.
Pc: Szen tes Vá ros 
pol gár mes te re
6600 Szen tes, Kos suth tér 6.
f: Szen tes Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
Mû ve lõ dé si Iro da 
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szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let
6/A. §-ában meg ha tá ro zott 
fel té te lek, bün tet len elõ -
élet, ma gyar ál lam pol gár -
sá gú, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ, il l. be ván do -
rolt vagy le te le pe dett sze -
mély, cse lek võ ké pes ség,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: alap fo kú mû vé sze ti 
iskola irányításában
szerzett vezetõi gya kor lat.

6600 Szen tes,
Kos suth tér 6. 214-es szo ba,
illetve te le fo non.
Te l.: (63) 510-368.

Szig li get Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8264 Szig li get,
Kos suth u. 54.

Hegy ma gas Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8265 Hegy ma gas,
Szigliget u. 13.

Szig li ge ti 
Kö zös Fenn tar tá sú 
Ál ta lá nos Is ko la
8264 Szig li get,
Kos suth u. 53.

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel -
sõ fo kú is ko lai (egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû) v.
és szak kép zett ség, to váb -
bá pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás
lefolytatása.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. júl. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., vpr., szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, b., om., szgy-t
iga zo ló do ku men tu mok, nyi -
lat ko za tot ar ról, hogy hoz zá -
já rul-e a pá lyá zat nyil vá nos
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá hoz, 
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: há rom pél dány ban
kell be nyúj ta ni.
Pc: Szig li get Köz ség 
Ön kor mány za ta
8264 Szig li get,
Kos suth u. 54.
f: Ba las sa Ba lázs.
Te l.: (87) 461-355.
A pályázati kiírás további
megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu
www.szigliget.hu
www.hegymagas.hu
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Túr ke ve Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5420 Túr ke ve,
Pe tõ fi tér 1.
Te l.: (56) 361-111.

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos is ko la
5420 Túr ke ve,
Pe tõ fi tér 6.

A Kö zokt.tv. sze rin ti
szak irá nyú fel sõ fo kú 
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga, leg alább öt év peda -
gógus mun ka kör ben 
szer zett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 28.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, om., b., nyi lat ko za -
tot ar ról, hogy a pá lyá zó a
pá lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban, zárt
bo rí ték ban, „Pá lyá zat” meg -
je lö lés sel el lát va kell be nyúj -
ta ni.
Pc: Dr. Sza bó Zol tán
Pol gár mes ter
5420 Túr ke ve,
Pe tõ fi tér 1.

Egyéb vezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Gá va ven csel lõ 
Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4471 Gá va ven csel lõ,
Pe tõ fi út 1.

Szo ciá lis 
Szol gál ta tó Köz pont
4472 Gá va ven csel lõ,
Tol di u. 43.

Lf: a Szo ciá lis Szol gál ta tó
Köz pont ve ze té se, a Szo -
ciá lis Szol gál ta tó Köz pont
ke re té ben mû kö dõ Idõ sek
Ott ho na (ápo lást, gon do -
zást nyúj tó in téz mény) sza -
ko sí tott el lá tás, va la mint
idõ sek nap pa li el lá tá sa,
étkez tetés, há zi se gít ség -
nyúj tás jel zõ rend sze res
 házi se gít ség nyúj tás, csa -
lád se gí tés szo ciá lis alap el -
lá tá sok, il l. gyer mek jó lé ti
szol gá lat 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM
ren de let 3. szá mú mel lék -
le te 8.2. pont ja sze rin ti
szak irá nyú szak kép zett -
ség, leg alább öt év fel sõ -
fo kú vég zett sé get vagy
fel sõ fo kú szak mai ké pe sí -
tést igény lõ, a gyer mek vé -
de lem, a szo ciá lis el lá tás,
az egész ség ügyi el lá tás, 
il l. a köz ok ta tás te rü le tén
be töl tött mun ka kör ben
szer zett szgy., szo ciá lis
szak vizs ga, vagy annak a
meg bí zást kö ve tõ két éven 
be lü li meg szer zé se, ma -
gyar ál lam pol gár ság, cse -
lek võ ké pes ség, bün tet len
elõ élet.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 30-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan idõ re szó l, az in téz mény -
nél új on nan lé te sí tett köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ese tén 
– a Kjt. 21/A. § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ki vé te lé vel –
há rom hó nap pró ba idõ ki kö -
té sé vel.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zó kat
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gyer mek vé del mi alap el lá -
tás biz to sí tá sá val kap cso la -
tos in téz mény ve ze tõi fel -
ada tok el lá tá sa, a szak mai
mun ka irá nyí tá sa, ko or di -
ná lá sa, el len õr zé se, fel ada -
tok el lá tá sa, a szak mai
mun ka irá nyí tá sa, ko or di -
ná lá sa, el len õr zé se, mun -
kál ta tói jo gok gyakorlása,
az intézmény mûködésének 
zavartalan biztosítása.

Elõny: leg alább két év
 vezetõi ta pasz ta lat.

a pá lyá zat elõ ké szí tõ je ál tal
össze hí vott ese ti bi zott ság
hall gat ja meg. A képviselõ-
 testület a meg hall ga tást kö -
ve tõ ülé sen dönt a pá lyá zat
el bí rá lá sá ról.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, om., b.,
vpr., nyi lat ko za tot, hogy a
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul, a pá -
lyá za ti anya got az el já rás ban
részt ve võk meg is mer he tik, a 
kép vi se lõ-tes tü let nyil vá nos
vagy zárt ülé sen tár gyal ja a
pá lyá za tot, a pá lyá zó nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról szóló
1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem ál l fenn.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, 
„Szo ciá lis Szol gál ta tó Köz -
pont in téz mény ve ze tõ” 
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Gá va ven csel lõ 
Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Képviselõ- testülete
4472 Gávavencsellõ,
Petõfi út 1.
f: Szenderákné dr. Tallai
Mária jegyzõ.
Tel.: (42) 572-500.
A pályázat további
megjelenésének helye:
Szociális Közlöny,
www.gavavencsello.hu

„Ma gyar-kút” ÁMK
2091 Etyek,
Ma gyar u. 2.

Nem ze ti sé gi Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2091 Etyek,
Kos suth Lajos u. 1.

Fõ is ko la, a Mûvészet -
oktatási In téz mény ben
peda gógus mun ka kör
 betöltéséhez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
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leg alább öt év pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló ha -
tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás, il l. a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó -
gus-mun ka kör ben tör té nõ
ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás, ma gyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tok -
ról az igaz ga tó ta nács dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.,vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel,
szgy-t iga zo ló do ku men tum,
om., b., nyi lat ko zat, hogy a
pá lyá zó a pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i -
nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két azo nos tar tal mú,
azo nos mel lék le tek kel el lá -
tott pél dány ban kell be nyúj -
ta ni, pos tai úton, a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal (137/3-2012),
va la mint a be osz tás meg ne -
ve zé sé vel: „in téz mény egy -
ség-ve ze tõ” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: „Ma gyar-kút” ÁMK 
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

Me zõ túr Vá ros
Ön kor mány za ta
5400 Me zõ túr,
Kos suth tér 1.

Me zõ tú ri Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény, Óvo da, 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
és Könyv tár
5400 Me zõ túr,
Rá kó czi út 40.

Lf: a Kö zokt.tv. sze rint az
in téz mény irá nyí tá si, el len -
õr zé si, mun kál ta tói fel ada -
ta i nak el lá tá sa, ala pí tó ok -
irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
sze rint a sza bad moz gás és 
tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zés, il l. be ván do rolt
vagy le te le pe dett sze mély, 
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, fel sõ fo kú is ko -
lai v., to váb bá pe da gó -
gus-szak vizs ga, má sod -
szor és to váb bi al ka lom -
mal tör té nõ meg bí zás ese -
tén a pe da gó gus-szak vizs -
ga ke re té ben szer zett in -
téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, leg alább öt év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., leg alább
öt év pe da gó gus ve ze tõi 

ÁEI: 2012. aug. 15.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: 
ha tá ro zat lan ide jû 
köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. és a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint. A munkál -
tató a pá lyá zat ered mény te -
len né nyil vá ní tá sá nak jo gát
fenn tart ja.
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mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sá nak vál la lá sa, a pá lyá za -
ti ki írás ban kért do ku men -
tu mok hi ány ta lan
 becsatolása.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni
kell: szak mai ön., köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett om., vpr.,
amely a pá lyá zó szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sét is tar tal -
maz za, szgy-t iga zo ló do ku -
men tu mok, b., amellyel a pá -
lyá zó iga zol ja a bün tet len
elõ éle tét és hogy nem ál l
olyan fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, amely köz al kal -
ma zot ti jog vi szony lé te sí té sét 
nem te szi le he tõ vé, nyi lat ko -
za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gõ en szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton és sze mé -
lye sen le het be nyúj ta ni, a pá -
lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szám mal
(2243/2012.), va la mint a
mun kakör meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó” el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: 5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.
f: dr. Sebestyén Katalin
irodavezetõ.
Tel.: (56) 551-949.
Az intézmény
megtekintésére az idõpont
ugyanitt egyeztethetõ.

Bi har nagy ba jom 
Köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4172 Bi har nagy ba jom,
Rákóczi út 5.

Szûcs Sán dor 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
4172 Bi har nagy ba jom,
Ba csó B. u. 2–4.
Be osz tás: in téz mény ve ze tõ 
(igaz ga tó)
Be töl ten dõ mun ka kör: pe -
da gó gus vagy köz mû ve lõ -
dé si szak em ber.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa
az óvodai nevelés, 

In téz mény ve ze tõi ál lás -
hely be töl té sé vel csak
olyan sze mély bíz ha tó
meg, aki ren del ke zik
a Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont ja vagy
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let 6/A. §
(1) be kez dé sé ben sze rep lõ 
vég zett ség gel, kép zett ség -
gel, illetve te vé keny ség gel 
– fi gye lem mel 
a Kö zokt.tv. 18. § 
(7) be kez dés re 

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi be osz tás 
2017. jún. 30-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes 
hon lap ján tör té nõ el sõd le ges
köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap, 
ha az nem mun ka nap, ak kor az 
azt kö ve tõ mun ka na pon ad ha -
tó pos tá ra, il l. 16 órá ig.
Pe hi: 2012. áp ri li si ren des
ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók, köz mû ve lõ dé si
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ál ta lá nos is ko lai ok ta tás,
köz mû ve lõ dé si mun ka irá -
nyí tá sa, a pe da gó gi ai-mû -
ve lõ dé si prog ram meg va ló -
su lá sa, az in téz mé nyi költ -
ség ve tés be tar tá sa, mun kál -
ta tói ve ze tõi jo gok gya kor -
lá sa, ki ne ve zés sze rin ti
mun ka kör höz tar to zó fel -
ada tok el lá tá sa.

pe da gó gus-szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
vizs ga, to váb bá a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok ban elõ írt
egyéb fel té te lek meg lé te,
a fel adat el lá tá sá hoz szük -
sé ges öt év szak mai (pe da -
gó gus vagy közmûvelõ -
dési) gya kor lat, az in téz -
mény ben pe da gó gus, köz -
mû ve lõ dé si mun ka kör ben
fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, il l.
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus és/vagy köz -
mû ve lõ dé si mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás, bün tet -
len elõ élet és cselekvõ -
képesség.

mun ka kör be tör té nõ ki ne ve -
zés ese tén a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let
 figyelembevételével. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
el kép ze lés sel, az in téz mény
költ ség ta ka ré ko sabb mû köd -
te té sé vel kap cso la tos el kép -
ze lés, hi te les om., b., fi gye -
lem be ve en dõ jog vi szo nyok -
ról, szak mai gya kor lat ról
szóló iga zo lá sok, a
pedagógus- szakvizsga meg -
lé tét iga zo ló do ku men tum
má so la ta, nyi lat ko za tot, hogy 
a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt 
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, a vo nat ko zó jog -
sza bály ban kö rül írt egyéb
fel té te lek, kö rül mé nyek.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban,
két pél dány ban, 
„ÁMK in téz mény ve ze tõi 
ál lás hely pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: 4172 Bi har nagy ba jom,
Rá kó czi út 5.
f: Szi tó Sán dor pol gár mes ter
Te l.: (54) 472-002.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI in -
ter ne tes hon lap: 
2012. február 6.

Ti sza föld vár Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
5430 Ti sza föld vár,
Or go nás út 2.

Vá ro si Böl csõ de
5430 Ti sza föld vár,
Or go nás út 2.
In téz mény ve ze tõ
A köz al kal ma zott ál tal 
be töl ten dõ mun ka kör: 
kis gyer mek ne ve lõ.

Lf: Vá ro si Böl csõ de
 szakmai mun ká já nak
 koordinálása, szín vo na las
szak mai te vé keny ség nek
ter ve zé se, szer ve zé se, 

A 15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek 1. Rész 1/2. B)
pont já ban meg ha tá ro zott
ké pe sí tés, leg alább öt év
fel sõ fo kú vég zett sé get
vagy fel sõ fo kú szak mai
ké pe sí tést igény lõ, a gyer -
mek vé de lem, a szo ciá lis
el lá tás, az egész ség ügyi
el lá tás,  ill. a köz ok ta tás te -
rü le tén be töl tött munka -
körben szer zett szgy., 

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. jún. 30-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan idõ re szó l, az in téz mé nyi
új on nan lé te sí tett jog vi szony
ese tén – a Kjt. 21/A. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – há rom hó nap
pró ba idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
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(az in téz mény ál tal el lá tott
alap fel adat: gyer mek jó lé ti
alap el lá tás, gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sa, böl -
csõ de el lá tás), az in téz mény 
mû kö dé sét érin tõ pá lyá za ti
le he tõ sé gek fi gye lé se,
 pályázatok ké szí té se,
személy ügyi és gaz da sá gi
fel ada tok el lá tá sa.

bün tet len elõ élet,
vagyonnyilatkozat- tételi
el já rás le foly ta tá sa.
Elv árt kom pe ten ci ák: ki -
vá ló kap cso lat te rem tõ,
kom mu ni ká ci ós és irá nyí -
tó kész ség, szá mí tó gép fel -
hasz ná ló szin tû is me re te.

Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za tot
a pá lyá zat elõ ké szí tõ je ál tal
ese ten ként össze hí vott bi -
zott ság ja vas lat ki ala kí tá sát
kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let 
bí rál ja el.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo got, hogy meg fe le lõ pá -
lyá zó hi á nyá ban a pá lyá za ti
el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a 
Ma gyar or szág 2012. évi köz -
pon ti költ ség ve tés rõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. tör -
vény 11. mel lék le te sze rint,
va la mint ma ga sabb vp.
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 4. szá mú
mel lék let I.1. b. al pont ja
alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: sze mé lyes ada to kat is
tar tal ma zó rész le tes szak mai
ön., vpr., a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, om., b.,
amely iga zol ja, hogy nem ál l
olyan fog lal koz ta tás tól el til -
tás ha tá lya alatt, amely a
köz al kal ma zot ti jog vi szony
lé te sí té sét nem te szi le he tõ -
vé, nyi lat ko za tot ar ról, hogy
a pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi lat -
ko za tot, amely sze rint a gyer -
me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szóló
1997. évi XXXI. tör vény
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem ál l fenn, nyi lat -
ko za tot, hogy a pá lyá za ta el -
bí rá lá sá val kap cso la tos na pi -
ren di pont nyílt ülé sen tör té -
nõ tárgyalásához
hozzájárul-e.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, egy
ere de ti pél dány ban, 
„Pá lyá zat a Vá ro si Böl csõ de
ve ze tõi ál lá sá ra” meg je lö lés -
sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: He ge dûs Ist ván 
pol gár mes ter
5430 Ti sza föld vár,
Baj csy-Zsi linsz ky út 2.
f: He ge dûs Ist ván 
pol gár mes ter.
Te l.: (56) 470-017.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: NKI in -
ter ne tes hon lap: 
2012. feb ru ár 2.

Gyöm rõ Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2230 Gyöm rõ,
Sza bad ság tér 1.

Gyöm rõ Vá ros 
Ön kor mány za ta 
ál tal fenn tar tott Böl csõ de 
és Gyer mek köz pont
2230 Gyöm rõ,
Tom pa u. 21.

Szak irá nyú fõ is ko lai, vagy 
egye te mi v., leg alább
öt év szgy.
Elõny: szo ciá lis 
me ne dzser 
szak kép zett ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
öt év re szó l.
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
30. nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., om., b.
Pc: Gyöm rõ Vá ros 
pol gár mes te re
2230 Gyöm rõ,
Sza bad ság tér 1.
f: Volcz Zol tán né,
ok ta tás ügyi fõ ta ná csos.
Te l.: (29) 330-011/134 
mel lék.

And rás sy Gyu la 
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5600 Bé kés csa ba,
And rás sy út 56.

Kol lé gi u mi 
in téz mény egy ség-ve ze tõ

Egye te mi v., mi ni mum
10 éves kö zép is ko lai kol -
lé gi u mi gyak., köz ok ta -
tás-ve ze tõi v., bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: leg alább öt éves
 vezetõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
öt év re szó l.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés nap já tól szá mí tott
30. mun ka nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.

Lány csók és Kis nyá rád
Köz sé gek Kör jegy zõ je
7759 Lány csók,
Kos suth u. 3.
Te l.: (69) 564-018

Lány csó ki Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
7759 Lány csók,
Dó zsa u. 2.

Fel sõ fo kú (egye te mi vagy
fõ is ko lai szin tû) is ko lai v.
és szak kép zett ség, va la -
mint a né met nevelés-
 oktatás nyel vé nek ta ní tá -
sá ra jo go sí tó ta ní tói, 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
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 tanári, nyelv ta ná ri v. és
szak kép zett ség,
pedagógus- szakvizsga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy.
Elõny: azo nos fel té te lek
ese tén, aki a né met nem -
ze ti ség hez tar to zik.

Pe hi: a Korm. ren de let
5. §-ának (13) be kez dé se
sze rint.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
Pc., f: Lány csók 
és Kis nyá rád Köz sé gek 
kör jegy zõ je
7759 Lány csók,
Kos suth u. 3.
Te l.: (69) 564-018.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.
Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

il l: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, illetve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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Óvodapedagógus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Vá ro si In téz mé nyi 
Köz pont 
Fü ze sa bony
(to váb bi ak ban: VIKF)
Fõ igaz ga tó
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

VIKF Hét szín vi rág Óvo da
és Böl csõ de
3390 Fü ze sa bony,
Hon véd út 21.

8. ál ta lá nos is ko la, dajka-
 szakképesítés, ma gyar
állam polgárság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. jún. 1.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján va ló köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ VIKF
igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se alap ján lét re -
jött bi zott ság és az in téz mé -
nyi vé le mé nye zés után 
a vég le ges dön tést a VIKF
igazgató tanácsa hoz za meg.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen, zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.
Pc: Va lyon Ist ván 
VIKF Fõ igaz ga tó
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

Cso da or szág Óvo da
9737 Bük,
Szé che nyi u. 23.

Óvo da pe da gó gus 
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fel sõ fo kú vagy fõ is ko lai
óvo da pe da gó gu si v.

ÁEI: 2012. jún. 1.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., hi te le sí tett om., ön.
Pc: Cso da or szág Óvo da
9737 Bük,
Szé che nyi u. 23.

Tanító, tanár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

And rás sy Gyu la 
Gim ná zi um és Kol lé gi um
5600 Bé kés csa ba,
And rás sy út 56.

2 fõ fi zi ka sza kos ta nár

Lf: szak mai tan órák el lá tá -
sa a 9–13. év fo lya mon.

Egye te mi szak mai 
és pe da gó gi ai v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben va ló meg je le -
nés nap já tól szá mí tott
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Ki emelt fel ada tok: emelt -
szin tû érett sé gi re va ló fel -
ké szí tés, ver se nyez te tés,
osz tály fõ nö ki fel ada tok
 ellátása.

Elõny: két sza kos ság, 
ezen be lül a ma te ma ti ka,
vagy ké mia szak.

30. mun ka nap.
Il let mény: a Kjt. ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b.

Vá ro si In téz mé nyi 
Köz pont Fü ze sa bony 
(to váb bi ak ban: VIKF) 
Fõ igaz ga tó
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

VIKF Re me nyik Zsig mond 
Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.
In for ma ti ka sza kos ta nár

Egye te men szer zett in for -
ma ti ka ta nár kép zett ség,
pro fesszi o ná lis szin tû in -
for ma ti kai rend szer is me -
ret, leg alább öt év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, 
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, az adott ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben, pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás, illetve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus 
mun ka kör ben tör té nõ ha -
tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás, ki emel ke dõ
szak mai te vé keny ség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 
VIKF igaz ga tó ta ná csi ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se alap ján lét re -
jött bi zott ság és az in téz mé -
nyi vé le mé nye zés után 
a vég le ges dön tést a VIKF
igaz ga tó ta ná csa hoz za meg.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. ren del ke zé sei az
 irányadók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., om.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban
(+CD-n) sze mé lye sen vagy
pos tai úton, zárt bo rí ték ban
„in for ma ti ka-tanári pá lyá zat” 
meg je lö lés sel el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Va lyon Ist ván VIKF fõ -
igaz ga tó.
3390 Fü ze sa bony,
If jú ság út 17.

Szi lá gyi Er zsé bet
Gim ná zi um
1016 Bu da pest,
Mé szá ros u. 5–7.
Te l.: 225-7055.

Ma te ma ti ka–in for ma ti ka
sza kos ta nár

Né met–an gol sza kos ta nár

Egye te mi v. és ta ná ri
szak kép zett ség.

ÁEI: 2012. aug. 25.
A meg bí zás ha tá ro zott 
idõ re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, elektro -
nikus úton vagy fa xon le het
be nyúj ta ni.
Pc: Szi lá gyi Er zsé bet 
Gim ná zi um
1016 Bu da pest,
Mé szá ros u. 5–7.
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Fax: 225-7050.
e-ma il: 
sze g@szegbp.su li net.hu

Fe ke te Lász ló 
Ze ne is ko la – Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
5350 Ti sza fü red,
Pi ac tér 4.

Kla ri nét sza kos ta nár Fõ is ko lai v., ma gyar
állam polgárság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. szept.1.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
rész mun ka idõ, he ti 11 óra.
Pbhi: 2012. ápr. 10.
Pe hi: 2012. jún. 24.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, 
úti költ ség-té rí tés.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni
kell: om., szak mai ön., b.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen le het be nyúj ta ni.
Pc: Fe ke te Lász ló 
Ze ne is ko la – 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény
5350 Ti sza fü red,
Pi ac tér 4.
Sze mé lye sen idõpont-
 egyeztetéssel:
Szõ ké né Csor ba Er zsé bet
igaz ga tó nál
5350 Ti sza fü red,
Pi ac tér 4.
f: Szõ ké né Csor ba Er zsé bet
in téz mény ve ze tõ.
Te l.: (59) 511-275.

Zrí nyi Mik lós Gim ná zi um
8900 Za la eger szeg,
Rá kó czi u. 30.

Ma te ma ti ka–fi zi ka 
sza kos ta nár

Föld rajz–bár mely 
sza kos ta nár

Egye te mi v. ÁEI: 2012. aug. 21.
Pbhi: 2012. máj. 2.
f: Hor váth At ti la igaz ga tó.
Te l.: (92) 313-490.

Köz le mény fõiskolai szin tû ok le ve lek érvénytelenítésérõl

Ko vács Sán dor
Törzs köny vi szám: XL.47/1981–82.
A fõ is ko lai szin tû, me zõ gaz da sá gi gé pész üzem mér nök vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Deb re ce ni Ag rár tu do -

má nyi Egye tem Me zõ gaz da sá gi Gé pé sze ti Fõ is ko lai Ka r (Me zõ túr) 42/1984. szám alatt ál lí tott ki, el ve szett.
He lyet te 2012. január 23-án a Szol no ki Fõ is ko la, a fen ti in téz mény meg ne ve zett ka rá nak jog utód ja ként má sod la tot

adott ki.
Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

Dr. Lu kács Ágnes s. k.,
fõ tit kár
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett közlemények,
pá lyá za ti fel hí vá sok

A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap köz le mé nyei

I.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról szóló
2010. évi CLXXXV. szá mú tör vény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) be kez dé se, illetve az Euró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke lyé nek a csekély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról szóló
2006. de cem ber 15-ei 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cik ke, to váb bá a Mé dia ta nács ál -
tal jó vá ha gyott Ál ta lá nos Pá lyá za ti Fel té te lek ben (ÁPF) rög zí tet tek alap ján nyílt be adá sú pá lyá za ti el já rást hir de tett
meg te le ví zió film-for ga tó könyv írás és te le ví zió film terv-fej lesz tés tá mo ga tá sá ra (TVFILMTERV2011).

A Mé dia ta nács a 2012. feb ru ár 22-i dön té se ér tel mé ben a pá lyá za ti el já rás pá lyáz ta tá si sza ka szát le zár ta.
A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap Tá mo ga tá si te rü le te – az ÁPF XII. 8) pont ja sze rint – a pályá -

zati el já rás ered mé nyét köz le mény for má ban az Alap (http://ta mo ga tas.mtva.hu/) va la mint a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz -
lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa (http://www.me di a ta nacs.hu/) hon lap ján tet te köz zé.

II.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa pá lyá za ti el já rást hir det meg te le ví zió fil mek és televíziófilm-
 sorozatok gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra (TVFILM2012).

A pá lyá za tot 2012. már ci us 29-én 9 és 16 óra kö zött az aláb bi cí men le het be nyúj ta ni:
1088 Bu da pest, Pol lack Mi hály tér 10. I. eme let A109 (Ma gyar Rá dió, Pol lack Mi hály té ri épü let).
A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és mel lék le tei le tölt he tõ ek a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ

Alap Tá mo ga tá si te rü let hon lap já ról (http://ta mo ga tas.mtva.hu).

III.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa pá lyá za ti el já rást hir det meg ma gyar or szá gi he lyi vagy kör ze ti 
mé dia szol gál ta tá si jo go sult ság gal ren del ke zõ rá di ós mé dia szol gál ta tók szá má ra rá di ós hír mû sor, szol gál ta tó ma ga zin,
illetve te ma ti kus ma ga zin ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra (RADIOALLANDO2012).

A je len el já rás ban az egyes tá mo ga tott idõ sza kok hoz kap cso ló dó an az aláb bi négy be adá si nap van: az el sõ for du ló ban 
2012. már ci us 21.; a má so dik for du ló ban 2012. jú ni us 20.; a har ma dik for du ló ban 2012. szep tem ber 19.; a ne gye dik for -
du ló ban 2013. ja nu ár 9.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti ké re lem és mel lék le tei le tölt he tõ ek a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ
Alap Tá mo ga tá si te rü let hon lap já ról (http://ta mo ga tas.mtva.hu).

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
ve zér igaz ga tó-helyettes

Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál láshelyeinek betöltésére*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.
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Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
il l: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, illetve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Kál ló Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2175 Kál ló,
Kos suth u. 16.

Nap ra for gó Óvo da Kál ló
Mun ka vég zés he lye:
Nóg rád me gye, 
2175 Kál ló,
Arany Já nos u. 3.

Nóg rád me gye,
2177 Er dõt ar csa,
Dó zsa Gy. u. 7.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû köd te té sé nek biz to sí tá -
sa, ve ze tõi fel ada tok el lá tá -
sa.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., pe da gó gus-szak -
vizs ga, óvo da pe da gó gu si
gyak., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.
Elõny: ve ze tõi ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pe hi: 2012. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: vé le mé nye zé -
si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ el -
sõ ön kor mány za ti
képviselõ- testületi ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ere de ti dip lo ma, vagy annak
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köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
má so la ta, rész le tes szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, b., nyi lat ko -
zat ar ról, hogy a pá lyá za ti
anya got az el já rás ban részt -
ve võk meg is mer he tik, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a
képviselõ- testület, a bi zott -
ság nyil vá nos vagy zárt ülé -
sen tár gyal ják a pá lyá za tot.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton „óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lé sé vel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Elekt ro ni ku san 
hi va tal@kal lo.hu cím re, 
va la mint CD-n.
f: Iva no vics Ist ván 
pol gár mes ter
Te l.: (32) 577-001
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI internetes honlap,
www.kallo.hu
www.erdotarcsa.hu
Kálló és Erdõtarcsa Község
Ön kor mány za tá nak 
hir de tõ táb lái.

Vas vár Vá ros 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9800 Vas vár,
Al kot mány u. 1.

Vas vá ri Fi cán ko ló Óvo da
9800 Vas vár,
Kos suth L. u. 2.

Lf: az in téz mény te vé keny -
sé gé nek szer ve zé se, irá nyí -
tá sa és el len õr zé se a min -
den kor ha tá lyos
jogszabályok szerint.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., peda gó gus szak -
vizs ga, leg alább öt év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett gyak., magyar ál -
lam pol gár ság, 
bün tet len elõ élet,
vagyonnyilatkozat- tételi
kö te le zett ség.
Meg bí zást az kap hat, aki a 
mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban ál l, 
vagy a meg bí zás sal
egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörben
kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re
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épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, ed di gi mun ka he lyek és
mun ka kö rök fel so ro lá sa,
om., b., nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
Pc: Vas vár vá ros 
pol gár mes te re
9800 Vas vár,
Al kot mány u. 1.

Bu da pest XXI. ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta
Nagy Im re 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa
1214 Bu da pest,
Si mon Bo li vár st. 4/8.

ÁMK Böl csõ de
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, kis -
gyer mek gon do zó-ne ve lõ
vagy szak gon do zó nõi v.,
böl csõ dei te rü le ten szer -
zett leg alább 3–5 év 
ve z. gyak.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás öt év re
szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pe hi: 2012. jún. 12.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei 
az irány adók + vp.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., a pá lyá zat vé le mé -
nye zé sé ben és el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si jo gá -
ra uta ló nyi lat ko za tot, to váb -
bá ko ráb bi mun ka vi szo nyok -
ra vo nat ko zó iga zo lá so kat.
Pc: Bu da pest, XXI, ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta 
Nagy Im re Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa
1214 Bu da pest,
Si mon Bo li vár st. 4/8.
f: Ró na há ti Sán dor né 
Ka to na Ce cí lia 
in téz mény ve ze tõ
Te l.: 277-3860,
(30) 938-7193

ÁMK Óvo da
In téz mény egy ség-ve ze tõ

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., leg alább öt év
szgy, szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás öt év re
szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pe hi: 2012. jún. 12.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei 
az irány adók + vp.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., a pá lyá zat vé le mé -
nye zé sé ben és el bí rá lá sá ban
részt ve võk be te kin té si jo gá -
ra uta ló nyi lat ko za tot, to váb -
bá ko ráb bi mun ka vi szo nyok -
ra vo nat ko zó iga zo lá so kat.
Pc: Bu da pest XXI. ke rü let
Cse pel Ön kor mány za ta 
Nagy Im re Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Igaz ga tó ta ná csa
1214 Bu da pest,
Si mon Bo li vár st. 4/8.
f: Ró na há ti Sán dor né 
Ka to na Ce cí lia 
in téz mény ve ze tõ
Te l.: 277-3860,
(30) 938-7193

Szom bat hely 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.

Ba rát ság Óvo da
9700 Szom bat hely,
Ba rát ság u. 24.
Te l.: (94) 501-530

Ben czúr Gyu la 
Ut cai Óvo da
9700 Szom bat hely,
Ben czúr Gyu la u. 2.
Te l.: (94) 501-280

Gaz dag Er zsi Óvo da
9700 Szom bat hely,
Krú dy Gyu la u. 2/A
Te l.: (94) 501-586

Já ték szi get Óvo da
9700 Szom bat hely,
Gyõ ze lem u. 1/A
Te l.: (94) 501-574

Kõ rö si Cso ma Sán dor 
Ut cai Óvo da
9700 Szom bat hely,
Kõ rö si Cso ma Sán dor u. 7.
Te l.: (94) 501-580

A jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott v., szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga és szgy.
Elõny: köz ok ta tá si ve ze tõi 
szak kép zett ség, il l. ezzel
egyen ér té kû kép zett ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény: a Kjt. ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: öt pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.
f: rész le tes fel vi lá go sí tás
a Ne ve lé si és Ok ta tá si Iro dán 
kér he tõ.
Te l.: (94) 520-214
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Mar ga ré ta Óvo da
9700 Szom bat hely,
Mar ga ré ta u. 1.
Te l.: (94) 501-631

Mo cor gó Óvo da
9700 Szom bat hely,
Vá ci Mi hály u. 5.
Te l.: (94) 501-297

Pi pi tér Óvo da
Fär ber ka mil le 
Kin der gar ten
9700 Szom bat hely,
Bem J. u. 9/C
Te l.: (94) 501-541
Az óvo da né met nem ze ti -
sé gi köz ok ta tá si in téz mény 
a nem ze ti sé gek jo ga i ról
szóló 2011. évi CLXXIX.
tv. 160. § (5) bekezdése
alap ján.

A jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott v., szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga 
és szgy.
Elõny: közok ta tá si ve ze tõi 
szak kép zett ség, il l. ezzel
egyen ér té kû kép zett ség,
va la mint a fel sõ fo kú né -
met nyelv tu dás és a német 
nemzetiséghez való
tartozás.

Bu da pest Fõ vá ros IV. ke r.
Új pest Ön kor mány za ta
1041 Bu da pest,
Ist ván út 14.

Amb rus Óvo da 
– Vö rös marty Tag óvo da
1047 Bu da pest,
Amb rus Z. u. 2.;
1047 Bu da pest,
Vö rös marty M. u. 14.

Be töl ten dõ mun ka kör:
Óvo da pe da gó gus
Be osz tás: 
Óvo da ve ze tõ
(ma ga sabb ve ze tõ be osz tás 
el lá tá sá ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz al -
kal ma zot ti mun ka kör be ki -
ne vez he tõ).

Lf: óvo da pe da gó gus ként
az ér vény ben lé võ jog sza -
bá lyok és alap do ku men tu -
mok elõ írá sai és aján lá sai
sze rin ti terv sze rû ne ve lõi
mun ka, va la mint a mun ká -
já val kapcsolatos ügyviteli
teendõk el lá tá sa. A rá bí zott

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gus szak ké pe sí tés, to váb -
bá pe da gó gus-szak vizs ga,
lega lább öt év szgy
(óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben), bün tet len elõ élet, 
vagyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség.
A pá lyá zó kat az Ön kor -
mány zat pszi cho ló gi ai
szak mai al kal mas sá gi
vizs gá lat ra kül di, va la mint 
a pá lyá za to kat az
Országos Szakértõi
Névjegyzékben szereplõ
szakértõ véleményezi.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: 2012. máj. 31.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt. ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr., amely
tar tal maz za a szak mai hely -
zet elem zés re és a gaz dál ko -
dás ra épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lést, om., va la mint az elõ írt 
szak mai gya kor la tot iga zo ló
ok má nyok má so la tát, b.,
amennyi ben a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár ta kor nem tölt be
er köl csi bi zo nyít vány hoz kö -
tött mun ka kört, nyi lat ko zat,
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak 
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gyer me kek tes ti, lel ki és
szel lem i fej lõ dé sé nek elõ -
se gí té se, veze tõ ként az in -
téz mény tör vé nyes mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa, a pe -
da gó gi ai mun ka szak mai
irá nyí tá sa, a pe da gó gi ai
prog ram meg va ló su lá sá nak 
biz to sí tá sa, az in téz mé nyi
költ ség ve tés betartása,
munkáltatói, vezetõi jogok
gya kor lá sa.

a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gés ben szük sé ges ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat, 
hogy a köz mû ve lõ dé si és
okta tá si bizott ság, va la mint a 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés nyil -
vá nos sá gá hoz hoz zá já rul-e.
Az a pá lyá zat ér vé nyes,
amely for ma i lag és tar tal mi -
lag – a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár ta kor – meg fe lel a jog sza -
bá lyi elõ írá sok nak és a pá -
lyá za ti ki írás nak.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, a csa tolt mel -
lék le tek kel együtt kell be -
nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
IV. ke rü let 
Új pest Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Sze mély ügyi Osz tá lya
1041 Bu da pest,
István út 14.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 5.

Szom bat he lyi Kis tér sé gi
Több cé lú Tár su lás 
Tár su lá si Ta nács
9700 Szom bat hely,
Hol lán E. u. 21. II/4.
Te l.: (94) 322-831
Fax: (94) 321-286

Bok ré ta Óvo da Sor ki fa lud
9774 Sor ki fa lud,
Kos suth L. u. 75.

Gyön gyös-kert Óvo da
9721 Gen csa pá ti,
Hu nya di u. 231.

Fõ is ko lán szer zett óvo da -
pe da gó gu si v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus-szak -
vizs ga, sza ki rá nyú, leg -
alább öt év fe let ti óvo da -
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy, magyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val pe da gó gus mun ka kör -
ben fenn ál ló ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban ál l, vagy a
meg bí zás sal egyidejûleg
pedagógus munkakörbe,
határozatlan idõre
kinevezhetõ.
Elõny: veze tõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2010. ápr. 26.
Pe hi: 2010. júl. 15.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós le -
vél, vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, om., b., nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya got az el já rás ban
részt ve võk meg is mer he tik,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zó nyílt vagy zárt ülé sen
ké ri a pá lyá zat 
meg tár gya lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
módja: postai úton, két pél -
dány ban (egy eredeti, egy
má so lat) és egy db CD-n
(elekt ro ni kus for má ban)
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a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szám mal:
Bok ré ta Óvo da (39/2012.),
Gyön gyös-kert Óvo da
(40/2012.) és a mun ka kör
meg ne ve zé sé vel: „Óvo da ve -
ze tõi pá lyá zat meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Szom bat he lyi Kis tér ség
Több cé lú Tár su lá sa
9700 Szom bat hely,
Hol lán E. u. 21. II/4.

Ken gyel Köz ség 
Ön kor mány zat
5083 Ken gyel,
Sza bad ság út 10.

Ken gye li Nap su gár
Mû vé sze ti Óvo da
5083 Ken gyel,
Áchim út 12.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., bün tet len elõ élet,
tíz éves szgy.
Elõny: ve ze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig. öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 47 nap, 
2012. ápr. 27.

(pos ta bé lyeg zõ dá tu ma).
Pe hi: 2012. júl. 15. 
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lé se, a pá -
lyá zat tar tal mi kö ve tel mé -
nyei alap ján (vpr.)
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ok le vél(ek) hi te le sí tett (mun -
kál ta tói vagy jegy zõi vagy
köz jegy zõi) má so la tát, egyéb 
vég zett sé get, kép zett sé get
iga zo ló ok ira tok má so la tát,
b., nyi lat ko za tot sze mé lyes
ada ta i nak szük sé ges ke ze lé -
sé hez a pá lyá za ti el já rás so -
rán, nyi lat ko zat pá lyá za tá nak 
tár gya lá si mód já ról Ken gyel
Köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ-tes tü le te nyílt/zárt ülé -
sen tár gyal ja, nyi lat ko za tot
be nyúj tott pá lyá za ta tar tal -
má nak har ma dik sze méllyel
va ló kö zöl he tõ sé gé rõl.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
nyom ta tott for má ban.
f: Nagy Szi lárd pol gár mes ter
5083 Ken gyel,
Sza bad ság út 10.
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Te l.: (56) 583-400
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. márc. 14.

Ör kény Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ Tes tü le te
2377 Ör kény,
Kos suth L. u. 2.

Ma nócs ka Óvo da
2377 Ör kény
Ady End re u. 7.

Lf: a Ma nócs ka Óvo da 
in téz mény ve ze tõi 
fel ada ta i nak el lá tá sa 
a Kö zokt.tv. 55. § 
(2) be kez dé se alap ján.

Bün tet len elõ élet, óvo da -
pe da gó gus v., leg alább
ötéves szgy.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta -
ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al -
kal ma zot ti jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pe hi: 2012. júl. 15. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra Ör kény Vá ros Ön -
kor mány zat Képviselõ-
 testületi ülé se ke re té ben ke -
rül sor a Kö zokt.tv. 102. §
(3) be kez dé sé ben fog lalt vé -
le mé nyek be szer zé sét 
kö ve tõ en.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A ma ga sabb ve ze tõi be osz tás 
el lá tá sá ra meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban
ál l, vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai élet rajz, vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko za tot ar ról, hogy
a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt 
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi lat -
ko zat, hogy hoz zá já rul
a dön tés és tár gya lás so rán
a nyílt ülés tar tá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: Sze mé lye sen vagy
pos tai úton, „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
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f: Ko vács Ist ván
pol gár mes ter
Te l.: (29) 310-001.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
www.ko zi gal las.hu,
Ör kény Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tal Hir de tõ táb lá ja,
Vá ros hon lap ja,
Mi újság Ör ké nyen 
c. helyi la p.

Decs Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te
714 Decs,
Fõ u. 23.

Decs Tesz-Vesz Óvo da
7144 Decs,
Ady End re u. 12–16.

Lf: a Kö zokt.tv.
54–55. §-ában fog lal tak
sze rint az in téz mény jog -
sze rû mû köd te té se,
vezetése.

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, óvo -
da pe da gó gu si v., pe da gó -
gus-szak vizs ga, peda gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy – leg alább öt év
szak mai ta pasz ta lat, a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény -
ben, pe da gó gus mun ka -
kör ben fenn ál ló ha tá ro zat -
lan idõ re szóló al kal ma -
zás, il l. a meg bí zás sal egy -
ide jû leg lét re jö võ ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás, bün tet len elõélet,
cse lek võ ké pes ség,
vagyon nyi lat ko zat-té te li
kötelezettség.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 30-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pe hi: 2012. jún. 27.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a szo ciá lis,
ok ta tá si, kul tu rá lis és sport
bi zott ság ja vas la ta alap ján a
kép vi se lõ-tes tü let dönt a ki -
ne ve zés rõl.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr., om., szak -
mai gya kor lat meg lé tét iga -
zo ló mun kál ta tói iga zo lás,
pe da gó gus szak vizs ga meg -
lé tét iga zo ló do ku men tum
má so la ta, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás mun kál ta tói 
iga zo lá sa, b., nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i -
nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi -
lat ko zat a pá lyá zat nyílt ülé -
sen va ló meg tár gya lá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal, va la mint 
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a mun ka kör meg ne ve zé sé vel: 
„óvo da ve ze tõ” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Decs Nagy köz ség
Ön kor mány za ta
7144 Decs,
Fõ u. 23.
f: Kond ricz né 
dr. Var ga Er zsé bet jegy zõ
Te l.: (74) 595-911.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.decs.hu
2012. már ci us 5.
NKI in ter ne tes honlap:
2012. március 5.

Iskolaigazgató

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ba la ton fü red Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8230 Ba la ton fü red,
Szent István tér 1.

Fe ren csik Já nos Ze ne is ko la
8230 Ba la ton fü red,
Ady E. u. 13.

Bem Jó zsef Ál ta lá nos 
Is ko la
8230 Ba la ton fü red,
Iskola u. 2.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel sõ fo kú is ko -
lai (egye te mi vagy fõ is ko -
lai szin tû) v. és szak kép -
zett ség, to váb bá pe da gó -
gus szak vizs ga, lega lább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy,
vagyon nyi lat ko zat-té te li
eljárás lefolytatása.
Elõny: veze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
öt ne ve lé si év re szó l.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, om., b., nyi lat ko za tot ar -
ról, hogy a pá lyá zat nak zárt
vagy nyílt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sát ké ri, hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tot a személyes
adatok pályázati eljárással
kapcsolatos kezeléséhez, b.

Bá gyog szo vát Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Bo don hely Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te,

Jó zsef At ti la 
Ál ta lá nos Is ko la 
9145 Bá gyog szo vát,
Ár pád u. 51.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és az 
55. § (2) be kez dé se alap -
ján. Az in téz mény 

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú v., pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szak mai ta pasz ta lat, pe da -
gó gus-szak vizs ga – leg -
alább öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat, ala p szin tû
 informatikai rend szer-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 1-jé ig, 
ha tá ro zott idõ re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
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Kis ba bot Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Rá ba por dány Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9145 Bá gyog szo vát,
Jó zsef A. u. 1.
Te l.: (96) 273-1700

irá nyí tá si, el len õr zé si,
mun kál ta tói fel ada ta i nak
el lá tá sa, ala pí tó ok irat sze -
rin ti fel ada tok el lá tá sa,
kap cso lat tar tás 
a fenn tar tó val.

is me ret, B ka te gó ri ás jo -
go sít vány, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: fõ is ko la, fi zi ka,
tech ni ka, rajz, ének,
gyógy pe da gó gia, ma te ma -
ti ka, ve ze tõi gya kor lat
– leg alább öt év fe let ti
szak mai ta pasz ta lat,
ECDL.

A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. márc. 31.
Pe hi: 2012. máj. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott vé le mé nyek
be szer zé sét kö ve tõ en együt -
tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés a pá lyá zat ban
sze rep lõ is ko lá ra vonatko -
zóan, vpr. a pá lyá zat ban sze -
rep lõ is ko lá ra vo nat ko zó an,
b., om., nyi lat ko zat ar ról,
hogy a be nyúj tott pá lyá zat
tar tal ma har ma dik sze méllyel 
kö zöl he tõ, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá zat ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul/nem já -
rul hoz zá, ko ráb bi mun ka vi -
szo nyok ra vo nat ko zó 
iga zo lá sok.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(231/2012.), va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sé vel: „ál ta -
lá nos is ko la igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni vagy sze mé -
lye sen:
Hor váth Lász ló
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye
9145 Bá gyog szo vát,
Jó zsef A. u. 1.
Pc: Bá gyog szo vát Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Bo don hely Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Kis ba bot Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te, 
Rá ba por dány Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9145 Bá gyog szo vát,
Jó zsef A. u. 1.
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f: Hor váth Lász ló
Te l.: (96) 273-170.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
www.ba gyog szo vat.hu
2012. febr. 21.
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. febr. 21.

Du na új vá ros 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se
2401 Du na új vá ros,
Vá ros há za tér 1.

Vas vá ri Pál 
Ál ta lá nos Is ko la
2400 Du na új vá ros,
Pe tõ fi li get 1–2.

Fõ is ko lai szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
 legalább öt év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy, 
pe da gó gus-szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. márc. 29.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott vé le mé nye zé si 
ha tár idõk be tar tá sá val, a vé -
le mé nye zés re jo go sul tak ál tal 
ké szí tett jegy zõ köny vek be -
ér ke zé sét, il l. az ok ta tá si,
kul tu rá lis, if jú sá gi és sport bi -
zott ság ülé sét kö ve tõ 
köz gyû lés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, vp.
a pót lék alap 250%.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., be le ért ve a gaz dál -
ko dá si prog ra mot is, szak mai 
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si prog ram, szak mai
élet rajz.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., amely iga zol ja a bün tet len 
elõ éle tet, va la mint hogy a
pá lyá zó nem ál l a fog lal ko -
zás gya kor lá sá tól el til tás
alatt, hi te les om., nyi lat ko zat, 
amely ben a pá lyá zó hoz zá já -
rul, hogy a pá lyá za ti anya gát
a vé le mé nye zés re jo go sult
szer vek meg is mer hes sék, ab -
ba be te kint hes se nek, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé get vál lal ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban egy fû zött és
egy be nem fû zött pél dány -
ban, va la mint elekt ro ni kus
adat hor do zón kell 
be nyúj ta ni.
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Pc: Du na új vá ros 
Me gyei Jo gú Vá ros Jegy zõ je
2401 Du na új vá ros,
Vá ros há za tér 1.

Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta
1052 Bu da pest,
Vá ros ház u. 9–11.

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat
fenn tar tá sá ban mû kö dõ
Pes ter zsé be ti 
Köz gaz da sá gi 
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
1201 Bu da pest,
Vö rös marty u. 30.
Be osz tás:
In téz mény ve ze tõ 
(igaz ga tó)
Mun ka kör: 
Pe da gó gus

Lf: az irány adó jog sza bá -
lyok ban és a mun ka kö ri le -
írás ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa. A fenn tar tó 
fel ügye le te és el len õr zé se
mel lett ön ál ló an ve ze ti és
kép vi se li a költ ség ve té si
szer vet. El lát ja az ala pí tó
ok irat sze rin ti te vé keny sé -
ge ket, fe le l az in téz mény
in gye nes hasz ná la tá ba
adott va gyon
rendeltetésszerû
használatáért és
hasznosításáért, valamint
a költségvetési szervben
folyó szakmai munkáért.

Egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség, pe da -
gó gus-szak vizs ga, folya -
mat ban lé võ ta nul má nyok
ese tén a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény iga zo lá sa a ta nul -
má nyok vár ha tó be fe je zé -
sé rõl, ez eset ben szük sé -
ges a ké pe sí tés meg szer zé -
sé nek iga zo lá sa a pá lyá za -
tok ról tör té nõ tes tü le ti
dön tés elõtt, lega lább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.
Elõny: leg alább 
há rom éves köz ok ta tá si
intézményvezetõi gyak.,
ide gen nyelv-tu dás (ezt
igazoló do ku men tum).

ÁEI: 2012. szept. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán kö zöl tek sze rint:
2012. ápr. 16.
Pe hi: 2012. aug. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók és az 
azo nos in téz mény tí pus igaz -
ga tó i nak il let mé nyé vel össz -
hang ban ke rül 
meg ál la pí tás ra. 
Meg bí zást az kap hat, aki
a mun kál ta tó val köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban ál l, vagy
a meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka kör be 
ki ne vez he tõ.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
leg alább öt év szgy-ot iga -
zoló szak mai ön., vpr, amely
tar tal maz za a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ és a fenn -
tar tói stra té gi ai cé lok meg va -
ló su lá sát cél zó fej lesz té si el -
kép ze lé se ket, om., il l. fo lya -
mat ban lé võ ta nul má nyok
ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény iga zo lá sa a ta nul má -
nyok vár ha tó be fe je zé sé rõl,
ez eset ben szük sé ges a ké pe -
sí tés meg szer zé sé nek iga zo -
lá sa a pá lyá za tok ról tör té nõ
tes tü le ti dön tés elõtt, b., nyi -
lat ko zat (a pá lyá zó nak az in -
for má ci ós ön ren del ke zé si
jog ról és az in for má ció sza -
bad ság ról szóló 2011. évi
CXII. tör vény alap ján nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy hoz -
zá já rul-e tel jes pá lyá za ti
anya gá nak a vé le mé nye zõk
és dön tés ho zók ré szé re tör té -
nõ sok szo ro sí tá sá hoz,
to váb bí tá sá hoz).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban, ket tõ azo nos
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szö ve gû és mel lék le tû pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban
(egy pél dányt nem ké rünk
össze fûz ni), „Pá lyá zat” meg -
je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Bu da pest Fõ vá ros 
Ön kor mány za ta 
Fõ pol gár mes te ri Hi va tal
Köz pon ti 
Ügy fél szol gá la ti Iro da
1052 Bu da pest,
Bár czy u. 1–3.
f: dr. Kí gyós sy né Pri vit zer
Györ gyi és Ége rer Or so lya
hu mán re fe ren sek
Te l.: 327-1570,
999-9023.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. már ci us 8.

Bu da pest, XII. ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23/25.

Fe ke te Ist ván 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Elõ ké szí tõ Szak is ko la
1126 Bu da pest,
Or bán he gyi út 7.
A mun ka kör meg je lö lé se:
Ta nár 
A be osz tás meg je lö lé se:
Igaz ga tó 
(ma ga sabb ve ze tõ)

Lf: az is ko la irá nyí tá si, el -
len õr zé si, mun kál ta tói fel -
ada ta i nak el lá tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok el -
lá tá sa, kap cso lat tar tás 
a fenn tar tó val.

Gyógy pe da gó gi ai ta ná ri v. 
és szak kép zett ség, leg -
alább öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nést 
kö ve tõ 30 nap.
Pe hi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló meg je le nés tõl 
szá mí tott 90 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé se az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: vpr., szak mai ön., hi te -
les om., b., nyi lat ko za tot ar -
ról, hogy a pá lyá za ti anya got
az el já rás ban részt ve võk
meg is mer he tik.
Pc, f.: Bu da pest XII. ke rü let
Hegy vi dé ki Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
Ok ta tá si 
és Köz mû ve lõ dé si Iro da
1126 Bu da pest,
Bö ször mé nyi út 23/25.
Te l.: 224-5940.
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A ki író fenn tart ja a jo got,
hogy a pá lyá za tot ered mény -
te len nek nyil vá nít sa,
amennyi ben a meg adott ha -
tár idõ ben meg fe le lõ pá lyá za -
tok nem ér kez nek.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek helye:
NKI internetes hon lap.

Ör kény Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2377 Ör kény,
Kos suth L. u. 2.

Husz ka Her mi na 
Ál ta lá nos Is ko la
2377 Ör kény,
Bar tók B. u. 56.

Lf: a Husz ka Her mi na 
Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény ve ze tõi fel ada ta i nak
el lá tá sa a Kö zokt.tv. 55. §
(2) bekezdése alapján.

Bün tet len elõ élet, peda gó -
gus v., lega lább ötéves
szgy.
Elõny: közok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, 
ha tá ro zott idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pe hi: 2012. júl. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: Ör kény Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se ke -
re té ben ke rül sor 
a Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dé sé ben fog lalt vé le mé -
nyek be szer zé sét kö ve tõ en.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A ma ga sabb ve ze tõ be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban
ál l, vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai élet rajz, vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko za tot ar ról, hogy
a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt 
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi lat -
ko zat, hogy hoz zá já rul a
dön tés és tár gya lás so rán a
nyílt ülés tar tá sá hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy 
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pos tai úton, „Is ko la igaz ga tói 
pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
f: Ko vács Ist ván 
pol gár mes ter.
Te l.: (29) 310-001.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
www.kö zi gal las.hu
Ör kény Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta lá nak hir de tõ táb lá ja,
Vá ros hon lap ja,
Mi új ság Ör ké nyen 
c. he lyi la p.

Haj más kér Köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te,
Sóly Köz ség 
Ön kor mány za ta 
Kép vi se lõ-tes tü le te és
Szent ki rály sza bad ja 
Köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
(Haj más kér, Sóly és
Szent ki rály sza bad ja 
Köz ok ta tá si 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa)
8192 Haj más kér,
Kos suth u. 31.

Gá bor Áron 
Ál ta lá nos Is ko la
8192 Haj más kér,
Is ko la u. 1.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû köd te té sé nek biz to sí tá -
sa, ve ze tõi fel ada tok
el lá tá sa.

Fel sõ fo kú pe da gó gu si v.,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy, pe da gó gus- vagy
köz ok ta tá si ve ze tõi szak -
vizs ga, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.
Elõny: leg alább öt éves
ve ze tõi gya kor lat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a pá lyá zat be adá si ha -
tár ide jét kö ve tõ 30. nap utá ni 
tes tü le ti ülé sén.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lé sek kel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton „Gá bor
Áron Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény ve ze tõ” meg je lö lés sel
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Haj más kér Köz ség Ön -
kor mány za ta
8192 Haj más kér,
Kos suth L. u. 31.
f: te l.: (88) 587-470. 

Ti bold da róc Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3423 Ti bold da róc,
Szé che nyi út 1.

II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la
3423 Ti bold da róc,
Ká csi út 15.

Ál ta lá nos is ko lai pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, va la mint má sod szor

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. júl. 14.
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Lf: az ál ta lá nos is ko lai
igaz ga tó – mint in téz mény -
ve ze tõ – fe le lõs az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért, gya -
ko rol ja a mun kál ta tói jo go -
kat, dönt az in téz mény mû -
kö dé sé vel kap cso lat ban,
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály vagy
kol lek tív szer zõ dés (köz -
alkalmazotti sza bály zat)
nem utal más ha tás kör be.
El lát ja a Közokt.tv.
54. §-ában meghatározott
más lényeges fel ada to kat.

és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén pe -
da gó gus-szak vizs ga ke re -
té ben szer zett köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak kép zett -
ség, lega lább öt év pe da -
gó gus-mun ka kör ben szer -
zett szgy, a ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény ben pe da gó -
gus-mun ka kör ben fen -
nálló, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás, il l. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók, szük ség ese tén
kom for tos la kást biz to sí t 
az ön kor mány zat.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: b., hi te les om., szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Ti bold da róc Község
Polgármestere
3423 Tibolddaróc,
Széchenyi út 1.

Tu zsér-Ti sza bez déd 
Köz ok ta tá si 
In téz mény fenn tar tói 
Tár su lás
4623 Tu zsér,
Kos suth u. 70.

Kö zös Fenn tar tá sú 
Ló nyay Meny hért 
Ál ta lá nos Is ko la 
4623 Tu zsér,
Ló nyai út 1.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. § és
55. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rin ti fel ada tok
 el lá tá sa.

Pe da gó gus mun ka kör be -
töl té sé hez elõ írt fel sõ fo kú
is ko lai v., peda gó gus
mun ka kör ben szer zett,
leg alább öt éves szak mai
ta pasz ta lat, pe da gó -
gus-szak vizs ga, bün tet len
elõ élet.
Elõny: intéz mény ve ze tõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 1.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a jog sza bá lyi
elõ írá sok ban meg ha tá ro zott
vé le mé nye zé si jo gok gya kor -
lá sát kö ve tû en a pá lyá za to kat 
a Tu zsér-Ti sza bez déd Köz -
ok ta tá si In téz mény fenn tar tói
Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa
bí rál ja el.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket tar tal -
ma zó prog ram, om., b., nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gõ ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
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hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé se ket tar tal -
ma zó prog ram, om., b., nyi -
lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gõ ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(1496/1/2012.), va la mint a
be osz tás meg ne ve zé sé vel:
„in téz mény ve ze tõ” el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Tu zsér-Ti sza bez déd 
Köz ok ta tá si In téz mény fenn -
tar tói Tár su lás
4623 Tu zsér,
Kos suth u. 70.
f: dr. Szép Bé la
Te l.: (45) 441-001.

Kál ló Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
és Er dõt ar csa Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2175 Kál ló,
Kos suth u. 16.

Kál lói II. Rá kó czi Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la
2175 Kál ló,
Szent Ist ván ki rály u. 10.

Tag in téz mé nyek:
2175 Kál ló,
Kos suth u. 3.
2177 Er dõt ar csa,
Dó zsa u. 7.

Lf: a Kö zokt.tv. 54. §-ában 
meg ha tá ro zott fel ada tok el -
lá tá sa. Kü lö nö sen az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé nek, va la -
mint a ta ka ré kos gaz dál ko -
dá sá nak biz to sí tá sa, a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa,
és dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso la tos
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más szerv ha tás kö ré be.

Fõ is ko la, egye tem 
a Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei 
és a 18. §-a sze rin ti v.,
Leg alább öt éves pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség, a nevelési-
 oktatási in téz mény ben pe -
da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szóló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tá si in téz -
mény ben szer zett leg alább 
öt éves ve ze tõi ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 15-ig, ha tá ro zott idõ re
szó l.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pe hi: 2012. júl. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mé nye -
zé si ha tár idõ le tel tét köve -
tõen, a pá lyá za tok el bí rá lá sá -
ról a kép vi se lõ-tes tü le tek
együt tes ülé sü kön dön te nek.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak kép zett sé get iga zo ló ok -
má nyok, vagy köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett om., rész le tes
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek kel, b.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés-
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ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let, a
bi zott ság nyil vá nos vagy zárt 
ülé sen tár gyal ják 
a pá lyá za tot.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen, pos tai
úton, elekt ro ni ku san, va la -
mint CD-n „Is ko la igaz ga tói
pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
Pc: Kál ló Köz ség 
Pol gár mes ter
2175 Kál ló,
Kos suth u. 16.
e-ma il: hi va tal@kal lo.hu
f: Iva no vics Ist ván 
pol gár mes ter
Te l.: (32) 577-001.
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
isko la honlapja,
kallo.hu
erdotarcsa.hu
Kálló és Erdõtarcsa Község
Önkormányzatának hir de tõ -
táb lái.

Cor vi na Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la
6000 Kecs ke mét,
Má tyás ki rály krt. 46.

Cor vi na Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la 
Mat hi ász Já nos 
Ál ta lá nos Iskolája

Fõ is ko lai ta ná ri v., taní tói
v., leg alább öt év szgy.,
köz ok ta tás-ve ze tõi v.

ÁEI: 2012. aug. 21.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. jún. 30-ig szó l.
Pbhi: meg je le nés tõl szá mí tott 
30 na pon be lül.
Pe hi: a be adá si ha tár idõt kö -
ve tõ 45 na pon be lül.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek, vpr.,
amely tar tal maz za a tár sult
egy sé gek kel tör té nõ együtt -
mû kö dé si el kép ze lé se ket,
szak mai ön., nyi lat ko za tot,
hogy nem ál l fog lal koz ta tás -
tól el til tás ha tá lya alatt, hi te -
les om., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.
A pá lyá zat be adá sá nak 
mód ja: pos tai úton kell  
be nyúj ta ni.
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Pc: Cor vi na Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la
6000 Kecs ke mét,
Má tyás ki rály krt. 46.
f: Ló czi Lász ló
Te l.: (30) 924-8419.
e-ma il:
ma tya sisk@axelero.hu

Kecs ke mét Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
6000 Kecs ke mét,
Kos suth tér 1.

Kecs ke mét Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta
fenn tar tá sa alá tar to zó 
Szé che nyi vá ro si 
Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la
Az in téz mény ve ze tõ köz al -
kal ma zot ti mun ka kö re: 
pe da gó gus
Az in téz mény ve ze tõi meg -
bí zás ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás nak mi nõ sül.

Lf: az in téz mény egy sze -
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je ként
biz to sít ja az in téz mény
ren del te tés sze rû mû kö dé -
sét, fe le lõs az in téz mény
éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá ért, a költ ség ve -
té si elõ irány zat be tar tá sá -
ért, gya ko rol ja az in téz -
mény ben fog lal koz ta tot tak -
kal kapcsolatos
munkáltatói jogokat, kép -
vi se li az intézményt a
fenntartó önkormányzat,
valamint a hatóságok elõtt.

A Kjt. 20. § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak, 
a Kö zokt.tv. 18. §-ában
meg ha tá ro zott v., szak -
vizs ga, szgy. és szak kép -
zett ség, fi gye lem mel a
17. § (1)–(2) be kez dé sé re,
és a pe da gó gus-to vább -
kép zés rõl, a pe da gó -
gus-szak vizs gá ról, va la -
mint a to vább kép zé sen
részt ve võk jut ta tá sa i ról és 
ked vez mé nye i rõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let 20. §
(5) be kez dé sé re.
A mun kál ta tó val köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban ál l, 
vagy a megbízással
egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör tént köz zé té te lé tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: a szak ér tõi bi zott ság
írás be li vé le mé nyé nek, va la -
mint a köz al kal ma zot tak ról
szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ben
szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. ren de let ben fel so rolt,
egyéb vé le mé nye zés re jo go -
sul tak vé le mé nye zé si ha tár -
ide jé nek le jár ta után a
30. na pot kö ve tõ el sõ tes tü le -
ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt, va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai élet rajz, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, om., b.. ar ról, hogy bün -
tet len elõ éle tû, il l. nem ál l a
mun ka kö ré nek meg fe le lõ,
vagy a mun ka kö re ré szét ké -
pe zõ fog lal ko zás tól el til tás
ha tá lya alatt, az il let mény
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
ko ráb bi jog vi szo nyok ról,
mun ka vi szo nyok ról ki adott
mun kál ta tói iga zo lást, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul, nyi lat ko za tot ar ra vo -
nat ko zó an, hogy apály ázó
hoz zá já rul-e a sze mé lyét
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érin tõ ügy nyil vá nos ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá hoz, nyi lat -
ko za tot ar ra vo nat ko zó an,
hogy in téz mény ve ze tõi meg -
bí zá sa ese tén va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tesz, nyi lat ko za tot 
a Kt. 55. § (5) be kez dé sé ben, 
va la mint a Kjt. 41. §-ában
meg ha tá ro zott össze fér he tet -
len sé gi okok ra.
A pá lyá zat ki író ja hiány -
pótlásra le he tõ sé get 
nem biz to sí t.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, egy
pél dány ban „Pá lyá zat 
a Szé che nyi vá ro si Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la in téz mény -
ve ze tõi be osz tá sá ra” meg -
jelöléssel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Kecs ke mét 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
In téz mé nyi Osz tály
6000 Kecs ke mét,
Kos suth tér 1.
Fél eme let 13–15.
f: Va zul Zsolt
In téz mé nyi Osz tály ve ze tõ je
6000 Kecs ke mét,
Kos suth tér 1.
Te l.: (76) 513-513/2198.

Ti sza al pár 
Nagy köz sé gi 
Ön kor mány za ta
6066 Ti sza al pár,
Ár pád tér 1.

Ár pád Fe je de lem 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Könyv tár 
6066 Ti sza al pár,
Al kot mány u. 16.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a Kö zokt.tv.
17. § (1)–(2) be kez dés ben
fel so rolt – fel sõ fo kú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet, a Kjt.
20. §-a sze rint, má sod szor
és to váb bi al ka lom mal tör -
té nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus-szak vizs ga ke re-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig, 
öt év re szó l.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pe hi: 2012. júl. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: leg alább öt év szgy. iga -
zo lá sa, szak mai ön., b., om.,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anyag ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pályá zati
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat
ar ról, hogy nyer tes
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té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség.
A nyer tes pá lyá zó nak az
egyes va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség rõl
szóló 2007. évi CLII. tör -
vény alap ján va gyon-
nyi lat ko za tot kell ten nie.

pályá zó ként a 2007. évi 
CLII. tör vény 5. § (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti
idõ ben va gyonnyi lat ko za tot
tesz, szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ vpr. a fej lesz té si
el kép ze lé sek kel, nyi lat ko za -
tot, hogy a ma ga sabb ve ze tõi 
meg bí zás el nye ré se ese tén a
pá lyá zó val szem ben a Kjt.
41. § sze rin ti össze fér he tet -
len ség nem ál l fenn, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó 
nyílt vagy zárt ülé sen ké ri a
pá lyá zat meg tár gya lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pa pír ala pon, há rom
ere de ti pél dány ban, zárt bo rí -
ték ban, pos tai úton vagy sze -
mé lye sen „In téz mény ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
Pc: Ti sza al pár 
Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
6066 Ti sza al pár,
Ár pád tér 1.

Szom bat hely 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.

Ne u mann Já nos 
Ál ta lá nos Is ko la
9700 Szom bat hely,
Lo sonc u. 1.
Te l.: (94) 313-399

Mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la
9700 Szom bat hely,
Pa rag vá ri u. 77.
Te l.: (94) 311-264

A jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott v., szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs ga 
és szgy.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak kép zett ség, il l. ezzel
egyen ér té kû kép zett ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: öt pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
f: Ne ve lé si és Ok ta tá si Iro da
Te l.: (94) 520-214.
Pc: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.

Szom bat he lyi Kis tér ség
Több cé lú Tár su lás 
Tár su lá si Ta ná csa
9700 Szom bat hely,
Hol lán E. u. 21. II/4.
Te l.: (94) 322-881
Fax: (94) 321-286

Gár do nyi Gé za 
Ál ta lá nos Is ko la
9774 Sor ki fa lud,
Kos suth L. u. 75.

Fõ is ko lán szer zett pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,
szak irá nyú, leg alább öt év
fe let ti pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság,

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 26.
Pe hi: 2012. júl. 15.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
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bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, vagyon -
nyilatkozat-tételi el já rás
le foly ta tá sa.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tás ára meg bí zást az 
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val pe da gó gus mun ka kör -
ben fenn ál ló ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban ál l, vagy a
meg bí zás sal egyidejûleg
pedagógus munkakörbe,
határozatlan idõre
kinevezhetõ.
Elõny: veze tõi gyakorlat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., mo ti vá ci ós le -
vél, vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, om., b., nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya got az el já rás ban
részt ve võk meg is mer he tik,
nyi lat ko zat ar ról, hogy 
a pá lyá zó nyílt vagy zárt 
ülé sen ké ri a pá lyá zat 
meg tár gya lá sát.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos ti úton, a pá lyá za ti 
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal (38/2012.), va -
la mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sé vel: „igaz ga tói pá lyá zat” 
meg je lö lés sel, két pél dány -
ban (egy ere de ti, egy má so -
lat) és egy da rab CD-n
(elekt ro ni kus formában) kell
benyújtani..
Pc: Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.

Szol nok 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se
5000 Szol nok,
Kos suth tér 9.

Szan da szõl õsi 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Mû ve lõ dé si Ház és
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény

II. Rá kó czi Ferenc
Általános Iskola

A Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sei és
18. §-a sze rin ti v. és szak -
kép zett ség, fel sõ fo kú is -
ko lai v. és szakképzettség -
nek meg fe le lõ, leg alább
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben el töl tött szgy.,
igaz ga tói meg bí zást az
kap hat, aki az in téz -
ménnyel köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban ál l vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.
A pá lyáz ta tó a pá lyá zat el -
bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja a
pá lyá zó szak mai kon cep -
ci ó ját, pá lyá za tá nak Szol -
nok vá ros Köz ok ta tá si 
In téz ke dé si Ter vé hez, a
Köz ok ta tá si Esély egyen -
lõ sé gi In téz ke dé si Terv -
hez, va la mint az Ön kor-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pe hi: vár ha tó an 2012. má jus
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót az
er re a cél ra lét re ho zott szak -
ér tõi bi zott ság meg hall gat ja,
majd az in téz mé nyi fó ru mok
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en, az 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott -
ság ja vas la ta alap ján a pá lyá -
za to kat Szol nok Me gyei
 Jogú Vá ros Köz gyû lé se bí -
rál ja el. A pá lyáz ta tó fenn -
tart ja ma gá nak azt a jo got,
hogy a pá lyá za ti el já rást
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let 14/C. § ren -
del ke zé sei az irány adók. 
A mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak dön té sé tõl füg gõ-
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mány zat Mi nõ ség irá nyí tá -
si Prog ram já hoz va ló 
il lesz ke dé sét.

en mun kál ta tói dön té sen ala -
pu ló il let mény rész 
ál la pít ha tó meg.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, kü lö nös fi gye lem -
mel Szol nok Város Köz ok ta -
tá si Ön kor mány za ti In téz ke -
dé si Ter vé ben, a Köz ok ta tá si 
Esély egyen lõ sé gi In téz ke dé si 
Terv ben, va la mint az in téz -
mény el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ram já ban és az Ön kor -
mány zat Mi nõ ség irá nyí tá si
Prog ram já ban fog lal tak ra.
A szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket tar tal ma zó prog ram az
aláb bi te rü le tek re tér jen ki,
amely egy ben a pá lyá zat
szer ke ze ti fel épí té se:
stra té gi ai ter ve zés és irá nyí -
tás, pe da gó gi ai mun ka stra té -
gi ai ter ve zé se, a meg ha tá ro -
zott ér ték rend alap ján a kí vá -
na tos szer ve ze ti kul túr a tu da -
tos for má lá sa, a fo lya ma tos
fej lesz tést kí sé rõ – in téz mé -
nyi – vál to zás me ne dzse lé si
kon cep ció ren del ke zés re ál -
lá sá nak a biz to sí tá sa, ope ra -
tív ve ze tés, ne ve lõ mun ka irá -
nyí tá sa, fo lya mat ori en tált
mû köd te tés, a szük sé ges sze -
mé lyi ál lo mány ren del ke zés -
re ál lá sá nak a biz to sí tá sa,
szak mai kom pe ten ci á i nak
fej lesz té se, tel je sít mény me -
ne dzse lé se, dif fe ren ci ált ösz -
tön zé si rend szer mû köd te té -
se, az in téz mény bel sõ nyil -
vá nos sá gá nak be ava tó, cse -
lek vés re ösz tön zõ mû köd te -
té se, „Jó gazd a” biz ton sá gos
in téz mény mû köd te tés, költ -
sé gér zé keny sé gen ala pu ló
ha té kony ság biz to sí tá sa, mû -
kö dést, fej lesz tést tá mo ga tó
kül sõ for rá sok fel ku ta tá sa,
be vo ná sa, part ner köz pon tú -
ság, in téz mé nyen be lü li part -
ne rek kel va ló együtt mû-
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kö dés, az in téz mény alap mû -
kö dé sé hez kap cso ló dó ér dek -
hor do zók kal va ló 
együtt mû kö dés.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b. (a pá lyá zat be nyúj tá -
sa kor köz al kal ma zot ti mun -
ka kör ben fog lal koz ta tott ese -
té ben ele gen dõ az iga zo lás a
fog lal koz ta tás fenn ál lá sá ról), 
nyi lat ko za tot ar ról, hogy
hoz zá já rul-e ah hoz, hogy a
pá lyá za tot el bí rá ló tes tü let a
sze mé lyét érin tõ na pi ren di
pont tár gya lá sa kor nyil vá nos
ülést tart son, nyi lat ko za tot
ar ról, hogy a pá lyá zó sze mé -
lyes kom pe ten cia rend szer nek 
va ló meg fe le lé sét a pályáz -
tató sze mé lyi ség vizs gá lat so -
rán mér hes se, nyi lat ko za tot,
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gés ben szük sé ges ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, ki zá -
ró lag írás ban „PÁLYÁZAT”
meg je lö lés sel el lát va,
két pél dány ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Sza lay Fe renc 
pol gár mes ter
Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta
5000 Szol nok,
Kos suth tér 9.
f: SZMJV Pol gár mes te ri Hi -
va tal Hu mán Igaz ga tó ság
Ok ta tá si és If jú sá gi Osz tály
osz tály ve ze tõ je.
Te l.: (56) 503-4700.
Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros
köz ok ta tá si in téz mény ve ze -
tõ i nek Sze mély ügyi Ké zi -
köny ve Szol nok vá ros hon -
lap ján ta lál ha tó 
(www.szol nok.hu)

Vas vár Vá ros 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9800 Vas vár,
Al kot mány u. 1.

Vas vár 
Vá ro si Ze ne is ko la
9800 Vas vár,
Kos suth L. u. 1.

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
gyak., ma gyar ál lam pol-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat-
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Lf: az in téz mény te vé keny -
sé gé nek szer ve zé se, irá nyí -
tá sa és el len õr zé se a min -
den kor ha tá lyos jog sza bá -
lyok sze rint.

Vas vá ri Kar dos Lász ló 
Ál ta lá nos is ko la
9800 Vas vár,
Jó zsef A. u. 23–25.

Lf: az in téz mény te vé keny -
sé gé nek szer ve zé se, irá nyí -
tá sa és el len õr zé se a
mindenkor hatályos
jogszabályok szerint.

gár ság, bün tet len elõ élet,
vagyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség, meg bí zást
az kap hat, aki a mun kál ta -
tó val köz al kal ma zot ti jog -
vi szony ban ál l, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti 
mun ka kör be kinevezhetõ.

lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel, ed -
di gi mun ka he lye i nek és mun -
ka kö ré nek fel so ro lá sa, om.,
b., nyi lat ko za tot ar ról, hogy a 
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy pél dány ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
Pc: Vas vár vá ros 
pol gár mes te re
9800 Vas vár,
Alkotmány u. 1.

Egyéb vezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Csö mör Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2141 Csö mör,
Sza bad ság út 5.

Pe tõ fi Sán dor 
Mû ve lõ dé si Ház
2141 Csö mör,
Vö rös marty u. 1.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû köd te té se, mun kál ta tói,
ve ze tõi, szak mai, gaz dál -
ko dá si és ala pí tó ok irat
sze rin ti fel ada tok el lá tá sa.
A gaz dál ko dás sal kap cso -
la tos fel ada ta it az
államháztartási törvény
tartalmazza.

Fõ is ko lai köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kör szak vizs ga,
vagy a kul tu rá lis szak em -
be rek szer ve zett kép zé si
rend sze ré rõl, kö ve tel mé -
nye i rõl és a kép zés fi nan -
szí ro zá sá ról szóló 1/2000.
(I. 14.) NKÖM ren de let
sze rint akk re di tált
vezetési- szervezési, 
pénz ügyi-gaz da sá gi, 

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 15-ig, 
ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: hatá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nést kö -
ve tõ 60 nap.
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ál lam ház tar tá si is me re te -
ket is nyúj tó köz mû ve lõ -
dé si in téz mény ve ze tõi tan -
fo lyam ered mé nyes el vég -
zé se, köz mû ve lõ dé si vég -
zett sé gé nek és szak kép zet -
sé gé nek meg fe le lõ fel -
adat kör ben leg alább 
öt éves szgy.

Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár ta utá ni tes tü le ti ülé -
sen.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
b., nyi lat ko zat, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gõ ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá za tot vé le -
mé nye zõ és el bí rá ló tes tü let a 
sze mé lyét érin tõ tár gya lá sa -
kor nyílt vagy zárt ülést tart -
son, nyi lat ko zat, hogy ered -
mé nyes pá lyá za ta ese té ben
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, „Pá lyá zat 
a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Ház in téz mény ve ze tõi ál lás -
he lyé re” meg je lö lés sel el lát -
va kell be nyúj ta ni.
Pc: Fáb ri Ist ván 
pol gár mes ter 
Csö mör Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
2141 Csö mör,
Sza bad ság út 5.

Ken gyel Köz sé gi
Ön kor mány zat
5083 Ken gyel,
Sza bad ság út 10.

Ken gye li 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont
5083 Ken gyel,
Kos suth La jos út 100.

Az in téz mény tí pus nak
meg fe le lõ szak irá nyú fel -
sõ fo kú v., bün tet len elõ -
élet, tíz éves szgy.,
pedagógus- szakvizsga
és/vagy köz ok ta tás-ve ze tõ 
szak kép zett ség.
Elõny: több cé lú köz ok ta -
tá si in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló meg je le nés tõl szá -
mí tott 47. nap, 2012. ápr. 27. 
(pos ta bé lyeg zõ dá tu ma).
Pe hi: 2012. júl. 15.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók 
+ vp.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket, a pá lyá zat tar tal mi kö ve -
tel mé nyei alap ján (vpr.)
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hi te le sí tett om. (mun kál ta tói
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vagy jegy zõi vagy köz jegy -
zõi), egyéb vég zett sé get,
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
nyi lat ko za tot sze mé lyes ada -
ti nak szük sé ges ke ze lé sé rõl a 
pá lyá za ti el já rás so rán, nyi -
lat ko za tot pá lyá za tá nak tár -
gya lá si mód já ról (Ken gyel
Köz sé gi Ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te nyilt/zárt ülé -
sen tár gyal ja), nyi lat ko za tot
be nyúj tott pá lyá za ta tar tal -
má nak har ma dik sze méllyel
va ló kö zöl he tõ sé gé rõl.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pos tai úton, 
nyom ta tott for má ban le het
be nyúj ta ni.
f: Nagy Szi lárd 
pol gár mes ter
Ken gyel Köz sé gi 
Ön kor mány zat
5083 Ken gyel,
Sza bad ság út 10.
Te l.: (56) 583-400.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. március 14.

Szol nok 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se
5000 Szol nok,
Kos suth tér 9.

Szol nok vá ro si 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
Ma ga sabb ve ze tõi 
(igaz ga tói) 
meg bí zás el lá tá sá ra 
(pe da gó gus mun ka kör 
mel lett)

Pe da gó gi ai szak szol gá la ti
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé re jo -
go sí tó fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség a pe da -
gó gi ai szak szol gá la tok ról
szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM ren de let 3. §-ában
fog lal tak sze rint, pe da gó -
gus-szak vizs ga, a szak ké -
pe sí té sé nek meg fe le lõ pe -
da gó gi ai szak szol gá la ti
mun ka kör ben szer zett leg -
alább öt év szgy., a ve ze -
tõi meg bí zás to váb bi fel té -
te le a pe da gó gi ai szak -
szol gá lat in téz mé nyé ben
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szóló al kal ma zás, il l. a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re
szóló al kal ma zás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-éig szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pe hi: vár ha tó an 2012. má jus
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zót az
er re a cél ra lét re ho zott szak -
ér tõi bi zott ság meg hall gat ja,
majd az in téz mé nyi fó ru mok
vé le mé nye zé sét kö ve tõ en, 
az okta tá si és kul tu rá lis
bizott ság ja vas la ta 
alap ján a pá lyá za to kat 
Szol nok Me gyei  Jogú 
Vá ros Köz gyû lé se bí rál ja el.
A pá lyáz ta tó fenn tart ja ma -
gá nak azt a jo got, hogy a pá -
lyá za ti el já rást ered mény te -
len nek
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let 14/C. § ren -
del ke zé sei az irány adók.
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Vá ro si Kol lé gi um

Ma ga sabb ve ze tõi
(igaz ga tói)
meg bí zás el lá tá sá ra 
(pe da gó gus mun ka kör 
mel lett)

A pá lyáz ta tó a pá lyá zat el -
bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja a
pá lyá zó: szak mai kon cep -
ci ó ját, pá lyá za tá nak Szol -
nok vá ros Köz ok ta tá si In -
téz ke dé si Ter vé hez, a
Köz ok ta tá si Esély egyen -
lõ sé gi In téz ke dé si Terv -
hez, va la mint az Ön kor -
mány zat Mi nõ ség irá nyí tá -
si Prog ram já hoz va ló
il lesz ke dé sét.

A Kö zokt.tv. 17. § 
(1)–(2) be kez dé sei és
18. §-a sze rin ti v. és szak -
kép zett ség, fel sõ fo kú is -
ko lai vég zett sé gé nek és
szak kép zett sé gé nek meg -
fe le lõ, leg alább öt év pe -
da gó gus mun ka kör ben el -
töl tött szgy., igaz ga tói
meg bí zást az kap hat, aki
az in téz ménnyel köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban ál l, 
vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
A pá lyáz ta tó a pá lyá zat el -
bí rá lá sa so rán ki emelt
szem pont ként vizs gál ja a
pá lyá zó: szak mai kon cep -
ci ó ját, pá lyá za tá nak Szol -
nok vá ros Köz ok ta tá si In -
téz ke dé si Ter vé hez, a
Köz ok ta tá si Esély egyen -
lõ sé gi In téz ke dé si Terv -
hez, va la mint az Ön kor -
mány zat Mi nõ ség irá nyí tá -
si Prog ram já hoz va ló
il lesz ke dé sét.

A mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak dön té sé tõl füg gõ -
en mun kál ta tói dön té sen 
ala pu ló il let mény rész 
ál la pít ha tó meg.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, kü lö nös fi gye lem -
mel Szol nok vá ros Köz ok ta -
tá si Ön kor mány za ti In téz ke -
dé si Ter vé ben, a Köz ok ta tá si 
Esély egyen lõ sé gi In téz ke dé si 
Terv ben, va la mint az in téz -
mény el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ram já ban és az Ön kor -
mány zat Mi nõ ség irá nyí tá si
Prog ram já ban fog lal tak ra.
A szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé se -
ket tar tal ma zó prog ram az
aláb bi te rü le tek re tér jen ki,
amely egy ben a pá lyá zat
szer ke ze ti fel épí té se:
stra té gi ai ter ve zés és irá nyí -
tás, pe da gó gi ai mun ka stra té -
gi ai ter ve zé se, a meg ha tá ro -
zott ér ték rend alap ján a kí vá -
na tos szer ve ze ti kul túr a tu da -
tos for má lá sa, a fo lya ma tos
fej lesz tést kí sé rõ – in téz mé -
nyi – vál to zás me ne dzse lé si
kon cep ció ren del ke zés re ál -
lá sá nak a biz to sí tá sa, ope ra -
tív ve ze tés, ne ve lõ mun ka irá -
nyí tá sa, fo lya mat ori en tált
mû köd te tés, a szük sé ges sze -
mé lyi ál lo mány ren del ke zés -
re ál lá sá nak a biz to sí tá sa,
szak mai kom pe ten ci á i nak
fej lesz té se, teljesítmény -
menedzselése, dif fe ren ci ált
ösz tön zé si rend szer mû köd -
te té se, az in téz mény bel sõ
nyil vá nos sá gá nak be ava tó,
cse lek vés re 
ösz tön zõ mû köd te té se,
„Jó  gazda” biz ton sá gos in -
téz mény mû köd te tés, költ ség -
ér zé keny sé gen ala pu ló ha té -
kony ság biz to sí tá sa, mû kö-
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dést, fej lesz tés tá mo ga tó kül -
sõ for rá sok fel ku ta tá sa, be vo -
ná sa, part ner köz pon tú ság, in -
téz mé nyen be lü li part ne rek -
kel va ló együtt mû kö dés, az
in téz mény alap mû kö dé sé hez
kap cso ló dó ér dek hor do zók -
kal va ló együtt mû kö dés.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b. (a pá lyá zat be nyúj tá -
sa kor köz al kal ma zot ti mun -
ka kör ben fog lal koz ta tott ese -
té ben ele gen dõ az iga zo lás a
fog lal koz ta tás fenn ál lá sá ról), 
nyi lat ko za tot ar ról, hogy
hoz zá já rul-e ah hoz, hogy a
pá lyá za tot el bí rá ló tes tü let a
sze mé lyét érin tõ na pi ren di
pont tár gya lá sa kor nyil vá nos
ülést tart son, nyi lat ko za tot
ar ról, hogy a pá lyá zó sze mé -
lyes kom pe ten cia rend szer nek 
va ló meg fe le lé sét a pá lyáz ta -
tó sze mé lyi ség vizs gá lat so -
rán mér hes se, nyi lat ko za tot,
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gés ben szük sé ges ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, ki zá -
ró lag írás ban „PÁLYÁZAT”
meg je lö lés sel el lát va,
két pél dány ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Sza lay Fe renc 
pol gár mes ter
Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta
5000 Szol nok,
Kos suth tér 9.
f: SZMJV Pol gár mes te ri 
Hi va tal Hu mán Igaz ga tó ság
Ok ta tá si és If jú sá gi Osz tály
osz tály ve ze tõ je
Te l.: (56) 503-4700.
Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros
köz ok ta tá si in téz mény ve ze -
tõ i nek Sze mély ügyi Ké zi -
köny ve Szol nok vá ros
hon lap ján ta lál ha tó
(www.szol nok.hu)
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Szom bat hely 
Me gyei Jo gú Vá ros 
Ön kor mány za ta
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.

Nyit ra Ut cai 
Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
(óvo da, ál ta lá nos is ko la
és  köz mû ve lõ dés)
9700 Szom bat hely,
Nyit ra u. 15.
Te l.: (94) 500-136

Ola di Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
(ál ta lá nos is ko la, 
kö zép is ko la 
és köz mû ve lõ dés)
9700 Szom bat hely,
Simon István u. 2–6.
Tel.: (94) 509-590

A jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott v., szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga és szgy.
Elõny: közok ta tá si ve ze tõi 
szak kép zett ség, il l. ezzel
egyenértékû képzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-ig, öt év re szó l.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: öt pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
Pc: Dr. Pus kás Ti va dar 
pol gár mes ter
9700 Szom bat hely,
Kos suth L. u. 1–3.
f: Ne ve lé si és Oktatási Iroda
Tel.: (94) 520-214.
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