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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 felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, a következõket rendeli el:

6. szám

sáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével és 2. §-ával módosított 8. § (1) bekezdés b) pontját
és 11. § (4) bekezdését a 2012. évi általános felvételi eljárás során kell alkalmazni.”
(2) Az R1 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § E rendeletnek 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 szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésével módosított 8. § (1) bekezdés
b) pontját elsõ alkalommal a 2013. évi,
b) 2. §-ával módosított 11. § (4) bekezdését elsõ alkalommal a 2012. évi
általános felvételi eljárás során kell alkalmazni.”

4. §
1. §
(1) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Minden évben két felvételi eljárás hirdethetõ]
„b) a szeptemberben induló képzésekre történõ jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén
a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 24. napja.”
(2) Az R1 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Minden évben két felvételi eljárás hirdethetõ]
„b) a szeptemberben induló képzésekre történõ jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén
a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.”

2. §
Az R1 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás
statisztikai adatait a jelentkezési határidõt követõ 50. napig
kell nyilvánosságra hozni.”

3. §
(1) Az R1 a következõ 48. §-sal egészül ki:
„48. § E rendeletnek a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet,
valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadá-

(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 jelentkezési lapot]
„b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén február 24-ig,”
[lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójához.]
(2) Az R2 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jelentkezési lapot]
„b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén február 15-ig,”
[lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójához.]

5. §
(1) Az R2 a következõ 61/B. §-sal egészül ki:
„61/B. § E rendeletnek 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 szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdésével módosított 12. § (6) bekezdés b) pontját a
2012. évi május-júniusi vizsgaidõszakra történõ jelentkezés során kell alkalmazni.”
(2) Az R2 61/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61/B. § E rendeletnek 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 szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) be-
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(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.

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

HATÁROZATOK

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

A miniszterelnök 14/2012. (II. 3.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sáról szóló 2010. évi
LVIII. törvény 47. § (1) bekez dé se alapján, a nemze ti
erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra
dr. Kis Norbert Józsefet a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2012. január 29-ei hatállyal –
kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

miniszterelnök

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló
1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján –
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelõs miniszter közös javaslatára –
dr. Szolcsányi Jánost, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusát, az MTA r. tagját – hároméves idõtartamra – és
dr. Németh Tamás professzort, az MTA r. tagját, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárát – újabb hároméves
idõtartamra –
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága alelnöki teendõinek ellátásával, 2012. február 1-jei hatállyal megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
Közlemény a Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ügyrendjérõl
1. A Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács (továbbiakban: KÁÉT) célja a munkaügyi kapcsolatokat, az ágazatban dolgozók élet- és munkakörülményeit, a munkaviszonyt, közalkalmazotti, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt, illetve az ezekkel összefüggõ jogokat érintõ ágazati jelentõségû kérdésekben az ágazati érdekegyeztetés.
2. A KÁÉT szervezete és mûködése
2.1. A KÁÉT tagjai
A munkaadók és munkavállalók képviseletében szavazati joggal a következõ oldalak vesznek részt:
a) kormányoldal – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Kultúráért Felelõs Államtitkára, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Kultúrpolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkára, továbbá – tagként delegált – a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelõs Államtitkársága, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartásért Felelõs Államtitkársága, valamint a Belügyminisztérium képviselõje.
b) önkormányzati oldal – az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselõi.
c) munkavállalói oldal – a kulturális ágazat reprezentatív szakszervezeteinek képviselõi, valamint a közalkalmazotti
szakszervezetek reprezentativitásának megállapítását követõen, a reprezentatív szakszervezetek által megjelölt szakszervezetek képviselõi.
2.1. A KÁÉT mûködése
A KÁÉT döntés-elõkészítõ, egyeztetési, véleményezési és javaslattevõ jogkörrel megtárgyalja, megvitatja a munkaügyi kapcsolatokat, a közalkalmazotti jogviszonyt, a munkaviszonyt és az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt
érintõ kérdéseket.
A KÁÉT dönt saját szervezetérõl, mûködésérõl, az ügyrendjérõl.
A KÁÉT ügyrendjét az önkormányzati és a munkavállalói oldal ügyrend elfogadásáról döntõ KÁÉT ülésen választott
szóvivõi és a kultúráért felelõs államtitkár aláírásukkal hitelesítik. A KÁÉT ügyrendjének elfogadása és módosítása csak
az oldalak konszenzusával lehetséges.
2.2. A KÁÉT ülései
a) A KÁÉT üléseit szükség szerint, de legalább évente kettõ alkalommal össze kell hívni. Az ülést a kormányoldal
képviseletében a kultúráért felelõs államtitkár – akadályoztatása esetén a kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár –
hívja össze.
b) A KÁÉT ülésének összehívását – az utolsó ízben megválasztott szóvivõje útján – az önkormányzati és a munkavállalói oldal is kezdeményezheti. A KÁÉT ülését össze kell hívni az önkormányzati és a munkavállalói oldal írásbeli –
tárgykört megjelölõ és javaslatot is tartalmazó – kezdeményezésére, amennyiben az a két oldal utolsó ízben megválasztott szóvivõinek elõzetes egyeztetést követõ konszenzusos állásfoglalásán alapul, továbbá egy oldal kezdeményezése
alapján akkor, ha a tárgykörként a kezdeményezõ az önkormányzati intézményfenntartást, a munkaügyi kapcsolatokat
vagy a foglalkoztatást általánosan és közvetlenül érintõ kormányzati intézkedésnek, szabályozásnak vagy annak tervezetének megtárgyalását jelöli meg.
c) Az üléseken az egyes napirendeket fõszabály szerint írásos elõterjesztés alapján vitatják meg a résztvevõk.
d) Az adott ülésre szóló meghívót, amely tartalmazza az ülés tervezett napirendjét és – az e) pontban foglaltak kivételével – a kapcsolódó munkaanyagokat a Kulturális Államtitkárság civil kapcsolatokért felelõs referense postán vagy
elektronikus úton juttatja el az egyes oldalak képviselõi részére legkésõbb az ülést megelõzõ 5 naptári nappal. Sürgõs
esetben a KÁÉT ülés rövidebb határidõvel is összehívható.
e) Amennyiben az ülés összehívása nem a kormányoldal kezdeményezésére történik, az ülésen megtárgyalásra tervezett napirendhez kapcsolódó írásbeli munkaanyagok meghívottak részére történõ eljuttatásáról az ülés összehívását kezdeményezõ oldal gondoskodik.
f) Az egyes napirendi pontok megvitatásához az oldalak maximum 3-3 szakértõt vehetnek igénybe. Az ülésen
résztvevõ szakértõk tanácskozási joggal rendelkeznek. Az egyes oldalak az ülésen megjelent szakértõket a kultúráért
felelõs államtitkár vagy a kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, illetve az ülésen megválasztott szóvivõk útján
jelentik be.
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g) Az ülés soros elnökét az egyes oldalak a 2.1. pontban felsorolt sorrendnek megfelelõen, rotációs elv szerint
jelölik ki. Az elnök megbízása a következõ ülés soros elnökének kijelöléséig tart.
A soros elnök általános jogai és feladatai:
ga) az ülést megelõzõen vizsgálja a KÁÉT tagjai mandátumát,
gb) elõsegíti az ülés tárgyszerû és hatékony munkáját,
gc) megállapítja a KÁÉT határozatképességét,
gd) vezeti a tanácskozást,
ge) a határozati javaslatokról elrendeli a szavazást, és megállapítja a szavazás eredményét,
gf) bármelyik oldal javaslatára, konszenzusos döntés esetén zárt ülést rendelhet el.
h) Az önkormányzati és a munkavállalói oldal jelenlévõ képviselõi maguk közül 1-1 fõ szóvivõt választanak. A szóvivõ feladata az oldal képviselete a szavazás, az aláírás alkalmával. A képviselõk jelenítik meg az oldalak álláspontját az
üléseken. Az ülést megelõzõ egyeztetések lefolytatása az utolsó ízben megválasztott szóvivõk koordinációjában a képviselõk feladata.
i) A KÁÉT az egyes szakmai területeket érintõ kérdések megtárgyalására, illetve a KÁÉT plenáris ülésének elõkészítõ egyeztetése céljából szükség esetén ad hoc albizottságokat hoz létre. Az albizottság a jelen ügyrendet szem elõtt tartva
dönt saját szervezetérõl, mûködésérõl, az ügyrendjérõl.
j) A KÁÉT határozatképes, amennyiben az ülésén legalább két oldal jelen van. A KÁÉT határozatait, javaslatait konszenzussal alakítja ki. Amennyiben a KÁÉT úgy dönt, a konszenzussal meghozott határozatokat nyilvánosságra hozza, a
Kulturális Közlönyben közzéteszi.
k) A KÁÉT ülésen valamennyi oldal egy-egy szavazattal rendelkezik. A KÁÉT döntésének meghozatala során két oldal jelenléte esetén két igen-, három oldal jelenléte esetén két igen szavazat és egy tartózkodás számít konszenzusnak.
l) A KÁÉT döntései: javaslat, vélemény, megállapodás és a saját mûködésével összefüggõ határozat
2.4. A KÁÉT üléseinek dokumentálása
A KÁÉT ülésérõl hangfelvétel és emlékeztetõ készül. Az emlékeztetõt az ülést követõ 10 naptári napon belül a soros
elnök aláírásával hitelesíti.
A KÁÉT titkársági teendõit a Kulturális Államtitkárság civil kapcsolatokért felelõs referense látja el. A Kulturális
Államtitkárság civil kapcsolatokért felelõs referense feladatai közé tartozik: a KÁÉT tagjai munkájának támogatása, az
ülések elõkészítése és megszervezése, az ülések lefolytatása feltételeinek biztosítása, az üléssel kapcsolatos dokumentumok eljuttatása a KÁÉT tagjaihoz, az emlékeztetõ elkészítése és eljuttatása a KÁÉT tagjai részére, a nyilvánosság feltételeinek megteremtése.
A KÁÉT döntéseit minden évben újrakezdõdõ, folyamatos sorszámozással kell ellátni. A KÁÉT döntéseit a Kulturális
Államtitkárság civil kapcsolatokért felelõs referense tartja nyilván.
A KÁÉT ügyrendjét a Kulturális Közlönyben és a kormányzati portálon közzé kell tenni. A KÁÉT ülésein hozott határozatokat és az ülésrõl készült emlékeztetõt a kormányzati portálon közzé kell tenni.
3. A KÁÉT munkájának nyilvánossága
A KÁÉT ülései nyilvánosak.
A KÁÉT képviselõi mind a tanácskozások elõtt, mind azt követõen kifejthetik álláspontjaikat a nyilvánosság elõtt.
A sajtó képviselõi a tárgyalások tervezett napirendjét és a kapcsolódó munkaanyagokat a KÁÉT ülését megelõzõen is
megismerhetik, az ülést a helyszínen nyomon követhetik.
A KÁÉT ülés nyilvánossága – a tanácskozás eredményessége érdekében – az oldalak konszenzusával felfüggeszthetõ, s zárt ülés rendelhetõ el.
4. Záró rendelkezés
Jelen ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kulturális Közlöny 2008. december 22-i számában közzétett KÁÉT ügyrend.
Hammerstein Judit s. k.,
helyettes államtitkár
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról és a
felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazzák.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÉRNÖKI KAR
GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZET
intézetigazgatói tisztségének betöltésére
A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az
intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá
az intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, az intézet tudományos potenciáljának erõsítése, a
hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet korszerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban az intézet
profiljával.
A megbízás legkorábban 2012. június 1. napjától legfeljebb öt évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. május 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236].

Dr. Friedler Ferenc s. k.,
rektor

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

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Alsónémedi Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2351 Alsónémedi,
Fõ út 58.

Szivárvány
Napközi Otthonos Óvoda
2351 Alsónémedi,
Szent István tér 8.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógusszakvizsga, legalább
ötéves szgy., büntetlen
elõélet, óvodavezetõi
Lf: óvodapedagógusként
megbízást az kaphat, aki a
az érvényben lévõ jogsza- munkáltatóval közalkalbályok és alapdokumentu- mazotti jogviszonyban áll,
mok elõírásai és ajánlásai vagy a megbízással közalszerinti tervszerû nevelõi
kalmazotti munkakörbe
munka, valamint a munká- kinevezhetõ.
jával kapcsolatos ügyviteli Elõny: közoktatás-vezetõi
teendõk ellátása. A rábízott szakvizsga, szakirányú,
gyermekek testi, lelki és
legalább öt év feletti vezeszellemi fejlõdésének elõ- tõi tapasztalat, felhasznásegítése. Vezetõként az in- lói szintû MS Office
tézmény törvényes mûkö- (irodai alkalmazások).
désének biztosítása, a peElvárt kompetenciák:
dagógiai munka szakmai
határozott, a szakmai
irányítása, pedagógiai
munka terén igényes,
program megvalósulásának precíz, pontos, kiváló
biztosítása, az intézményi problémamegoldó és
költségvetés betartása,
konfliktuskezelõ készség.
munkáltatói, vezetõi jogok
gyakorlása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
om., b., nyilatkozat,
amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közremûködõk
a pályázatba betekintsenek,
arról szóló nyilatkozatot,
hogy nyílt vagy zárt ülésen
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kéri a pályázati anyag tárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Alsónémedi Nagyközség
Polgármestere
2351 Alsónémedi, Fõ út 58.
f: Vincze József
polgármester.
Tel.: (29) 337-250.
Budapest Fõváros
IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

Napfény Óvoda
1098 Budapest,
Napfény u. 4.
Óvodapedagógus munkakörre épülõ óvodavezetõ
megbízás.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább öt év
óvodapedagógus munkakörben eltöltött szgy.,
óvodapedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejû alkalmazás, vagy
a megbízással történõ
határozatlan idejû alkalmazás, közoktatás-vezetõi
v., vezetõ óvodapedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ
és a fenntartói stratégiai
célok megvalósulását célzó
fejlesztési elképzeléseket,
szakmai ön., mely a szgy.
meglétét alátámasztja, om.,
b., hozzájáruló nyilatkozat
harmadik személy
betekintéséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, két azonos szövegû és mellékletû
eredeti példányban (egy példányt nem kell összefûzni),
valamint egy, az eredetivel
megegyezõ példányban
CD-n, postai úton kell
benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal jegyzõje,
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
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Budapest Fõváros
Bóbita Óvoda
XVII. Kerület Rákosmente 1172 Budapest,
Önkormányzatának
Heltai tér 1.
Rákosmenti
Erõforrás Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Budapest, XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.

Krisztinavárosi Bölcsõde
1122 Budapest,
Ráth György u. 18–20.

3

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
Kötv. 18. § (1) bek.
c) pontja, ill. (6) bek. a)
és b) pontja szerint szgy.,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább
egy–három év vezetõi tapasztalat.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 1. rész
2/B. pontjában elõírt felA közalkalmazott által be- sõfokú képesítés, legalább
töltendõ munkakör:
öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakkisgyermeknevelõ.
mai képesítést igénylõ, a
Lf: gondoskodik az Alapító gyermekvédelem, a szoOkiratban elõírt tevékeny- ciális ellátás, az egészségségek ellátásáról, a jogsza- ügyi ellátás, ill. a közbályban meghatározott kö- oktatás területén betöltött
vetelmények teljesítésérõl, munkakörben szerzett
felelõs a gyermekek ellátá- szgy., magyar állampolsának megszervezéséért, az gárság, büntetlen elõélet.
intézmény szabályszerû
mûködtetéséért, gyakorolja
a munkáltatói jogokat,
szervezi és ellenõrzi az intézmény szakmai
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részében: ön., b., om.,
nyilatkozat a személyes adatok kezelésérõl,
II. részében: vpr., fejlesztési
elképzelések.
Vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény
6. § (2) bekezdése szerint.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
„Óvodavezetõi pályázat
– Bóbita Óvoda” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport.
Tel.: 253-3375.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony
esetén – Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – három hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: legkésõbb a megbízás
kezdetét megelõzõ
képviselõ-testületi ülés.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást
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munkáját, kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban
és a fenntartó által elõírt
szabályzatokat, terveket,
szakmai programokat,
elkészíti a bölcsõde éves
költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.
Az állás magasabb vezetõi
megbízatás, így annak betöltõje a kinevezése szerinti kisgyermek-nevelõi
munkaköre mellett látja el
a magasabb vezetõi
beosztásból eredõ
feladatokat.

3
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eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott
határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., hitelesített
om., az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
szakmai program, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a
pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázat anyagát
megismerhetik, a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3/A. § szerint nem
áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Budapest, XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat,
Népjóléti Iroda.
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
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f: Varga Mária.
Tel.: 224-5900/388.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI internetes honlap:
2012. április 2.
Budapest Fõváros
XXIII. Ker., Soroksár
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.

II. sz. Napsugár Óvoda
1239 Budapest,
Grassalkovich út 297.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, öt év
óvodapedagógus munkaLf: az intézményvezetõi
körben szerzett szgy., a
feladatok teljes körû ellátá- jogszabályi elõírásnak
sa a munkaköri leírásban
megfelelõen, magyar álfoglaltak szerint, a jogsza- lampolgárság, büntetlen
bályok és a belsõ szabály- elõélet.
zatok szerint.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

III. sz. Összevont Óvoda
1237 Budapest,
Pistahegyi köz 1.
Lf: az intézményvezetõi
feladatok teljes körû ellátása a munkaköri leírásban
foglaltak szerint,
a jogszabályok és a belsõ
szabályzatok szerint.

Városi Intézményi
Központ Füzesabony
(továbbiakban: VIKF)
Fõigazgató
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

VIKF Dormánd Tagiskola
3374 Dormánd,
Dózsa György út 78.

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Közoktatási
törvény 17. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott felsõfokú v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, az adott nevelési-oktatási intézményben,
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2013. júl. 31-ig,
egy évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: legkésõbb a képviselõtestület 2012. júliusi ülése.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp. 230%.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., betekintési
nyilatkozatot.
A pályázat elkészítésének és
benyújtásának módja: a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerint kell elkészíteni és két
példányban személyesen
vagy postai úton benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XXIII. Ker. Sorokság polgármestere.
f: humán-közszolgáltatási
osztály.
Tel.: 289-2186.
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 16-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ VIKF
igazgatótanácsi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján létrejött bizottság és az intézményi véleményezés után a
végleges döntést a VIKF
igazgatótanácsa hozza meg.
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idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, kiemelkedõ szakmai
tevékenység.
Elõny: közoktatási intézményvezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi szakvizsga, az intézmény
sajátosságainak ismerete.

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

Zengõ Óvoda és Bölcsõde
2541 Lábatlan,
Piszkei ltp. 10.

Fõiskola, óvodapedagógus
v., pedagógus-szakvizsga,
legalább ötéves szgy., magyar állampolgárság, bünLf: az Önkormányzati
tetlen elõélet, cselekvõkéfenntartású, önálló költség- pesség.
vetési szervként mûködõ
Elõny: szakmai gyakorlaintézmény vezetése.
ton belül magasabb
Az ehhez kapcsolódó peda- vezetõi gyakorlat.
gógiai feladatok, szakmai
tevékenységek szervezése,
tervezése, pályázatok készítése, személyzeti és
gazdasági feladatok
ellátása.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelés,
om., b., pedagógus szakvizsga meglétét igazoló dokumentum, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
(+ CD-n) személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban,
„tag-óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Valyon István
VIKF fõigazgató.
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 10.
Pehi: a beadási idõ lejártát
követõ képviselõ-testületi
ülés, legkésõbb 2012.
máj. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Lábatlan
Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete bírálja el
a pályázatokat, a véleményezési határidõ leteltét követõ
elsõ önkormányzati képviselõ-testületi ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, szgy. igazolása, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez
hozzájárul, a pályázati eljárásban részt vevõk
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megismerhetik, om., vagy
eredeti iratok, b., nyilatkozat
arról, hogy a képviselõtestület és a bizottság nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton „Pályázat Zengõ
Óvoda és Bölcsõde óvodavezetõi álláshelyére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Lábatlan Város
polgármestere
2541 Lábatlan,
József A. u. 60.
f: Schantzl Edit jegyzõ.
Tel.: (33) 517-500.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Lábatlan Város
Önkormányzat honlapja:
www.labatlan.hu
helyi Hírmondó lapja.
Ostoros Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3326 Ostoros,
Hõsök tere 4.

Napközi Otthonos Óvoda
3326 Ostoros,
Szent István tér 1.

Felsõfokú óvodapedagógus v., 10 év óvodapedagógusi gyak.
Elõny: vezetõ óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., ön., vpr.,
adatvédelmi nyilatkozat,
szl: biztosítani nem tudunk.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, írásban, két
azonos tartalmú, azonos
mellékletekkel ellátott
példányban. Egy példányt
nem kérünk összefûzni, a pályázatot az írásos anyaggal
megegyezõ tartalmú CD-n is
kérjük beadni.
Pc: Ostoros Községi
Önkormányzat
Kisari Zoltán polgármester
3326 Ostoros, Hõsök tere 4.
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f: Szerencsi Anita, a Polgármesteri Hivatal humánpolitikai munkatársa.
Tel.: (36)356-010.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
www.ostoros.hu
közlönyben történõ megjelenést követõ nap.
Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi
Társulás
2462 Martonvásár,
Budai út 13.

Szent László Regionális
Óvoda
2462 Martonvásár,
Váczi M. u. 2/A
Lf: az óvoda irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapítói okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval, különös tekintettel a közoktatásról
szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben
(a továbbiakban Kotv.),
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Fõiskola, a Kotv.
17–18. §-a szerinti szakirányú gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., másodszor és
további alkalommal történõ megbízás esetén intézményvezetõi szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, az intézményben fennálló határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti jogviszonyban történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése.
Elõny: vezetõi, magasabb
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: legkorábban
2012. ápr. 2.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkozás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 2.
Pehi: a pályázati kiírást
követõ elsõ társulási
tanács-ülés,
2012. márc. 22.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a megbízásról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. om. hiteles
másolata, vpr., szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések,
b., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevõk
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, a munkakör megnevezésével:
„Szent László Regionális
Óvoda óvodavezetõi álláshely” megjelöléssel ellátva,
elektronikusan:
kisterseg@szlv.hu címre kell
benyújtani.
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f: Martonvásár
Polgármesteri Hivatala
2462 Martonvásár,
Budai út 13.
Molnár Lívia kistérségi,
oktatási és pályázati referens,
kisterseg@szlv.hu,
Tel.: (22) 460-004/141.
Mezõberény Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
www.mezobereny.hu

Mezõberényi Kistérségi
Óvoda
5650 Mezõberény,
Kálvin u. 2–4.
Lf: a Mezõberényi
Kistérségi Óvoda intézményvezetõi feladatainak
az ellátása a hatályos jogszabályi elõírások és szakmai elvárások szerint.

Felsõfokú óvodapedagógus diploma,
pedagógus-szakvizsga,
öt év óvodapedagógus
szakmai gyakorlat.
Elõny: a német és/vagy
szlovák nyelv alapfokú
szintû, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint a közoktatási vezetõ szakvizsga,
illetve az óvodavezetõi, óvodavezetõhelyettesi szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pehi: 2012. ápr. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om., b.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., és a helyzetelemzésre épülõ vpr.,
nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
írásban, zárt borítékban, a
pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámmal:
(1373/2012.) és „Óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
A vezetõi programot
CD mellékleten is csatolni
kell.
Pc: 5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
f: Siklósi István
polgármester.
Tel.: (66) 515-500.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. február 27.
www.mezobereny.hu
2012. február 27.,
Mezõberényi Hírmondó:
2012. márciusi lapszám.
Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.

Dargay Attila
Gyermekvarázs Óvoda
3433 Nyékládháza,
Mátyás király u. 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
öt év nevelési-oktatási intézményi gyakorlat,
három év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított egy hónapon
belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.,
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelést,
om., b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik,
nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy
a képviselõ-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja meg.
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton vagy személyesen kell benyújtani.
Pc: Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.
Személyesen: Polgármesteri
Hivatal
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.

6. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

803

3

4

Püspökladány Város
Önkormányzata
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.
Tel.: (54) 517-111
Fax: (54) 451-061

Egyesített Óvodai
Intézmény
4150 Püspökladány,
Bajcsy-Zsilinszky u. 8.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább öt év pedagógusi munkakörben
szerzett szgy., nevelési-oktatási intézményben,
pedagógus munkakörben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
létrejövõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp: a pótlékalap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elgondolások, om.,
b., szgy-t igazoló munkáltatói igazolás, pedagógus-szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata, határozatlan idõre szóló alkalmazás
munkáltatói igazolás.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban, postai úton,
„intézményvezetõi pályázat
– Óvoda” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dombi Imréné polgármester
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.
f: tel.: (54) 517-111.

Szigetújfalu Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2319 Szigetújfalu,
Fõ út 45.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., másodszor
Lf: önkormányzati fenntar- és további alkalommal törtásban mûködõ háromténõ megbízás esetén a pecsoportos német nemzeti- dagógus-szakvizsga kereségi nyelvet oktató óvodai, tében szerzett intézményvalamint egycsoportos
vezetõi szakképzettség,
bölcsõdei – közös igazga- magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
tású intézmény
szerint szabad mozgás és
intézményvezetõi feladatainak ellátása az irányadó tartózkodás jogával törtéjogszabályoknak megfele- nõ rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett
lõen.
státus, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályban
meghatározott egyeztetések
lebonyolítása után a z intézményvezetõi megbízásról
Szigetújfalu Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet

Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsõde
2319 Szigetújfalu,
Szegfû u. 2.
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Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
23110 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 2.

2

Szigetszentmiklós Város
V. sz. Óvoda
2310 Szigetszentmiklós,
Szebeni út 12505. hrsz.
Lf: az alapító okiratban
foglalt tevékenységek és
feladatok ellátása.
Az intézmény alaptevékenységeinek a saját nevelési programjában és egyéb
szabályzataiban meghatározottak végrehajtása.
Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást
szolgáló vagyonnak a
jogszabályok és fenntartói
döntések szerinti
mûködtetése.
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a 2007. évi CLII. törvény
6. § (2) bekezdés szerint.
Elõny: idegennyelv-ismeret (német).

rendelkezései az irányadók,
szl: nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., legalább öt év szgy-t
igazoló szakmai ön., szakmai
helyzetelemzésre épülõ vpr a
fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázatát a pályázati
eljárásban részt vevõk megismerhetik, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó elõterjesztést a
képviselõ-testület nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Szigetújfalu Község
Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, Fõ út 45.
f: Paulheim Vilmos
polgármesternél személyesen
vagy telefonon.
Tel.: (24) 464-452.

Óvodapedagógusi v. és
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 9.
Pehi: legkésõbb 2012.
márc. 31-ig.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázatot a képviselõ-testület oktatási-informatikai és
nemzetközi kapcsolatok
bizottsága véleményezi
és a képviselõ-testület
bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., közjegyzõ által hitelesített
om., szakmai ön., vpr., nyilatkozat arról, hogy a döntést
elõkészítõ bizottság tagjai
megismerhetik a pályázatot.
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A pályázat benyújtásának
módja: lezárt borítékban,
személyesen vagy postai
úton, „Pályázat Szigetszentmiklós Város V. sz. Óvoda
intézményvezetõi (magasabb
vezetõi) állásának betöltésére” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: 2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos u. 2.
f: Stranszkiné
Lakosa Margit
oktatási referens.
Tel.: (24) 505-578.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Aszód Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.

Csengey Gusztáv
Általános Iskola
Székhelye:
2170 Aszód,
Csengey u. 30.
Telephelye:
2170 Aszód, Rákóczi út 6.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. §-ában fogLf: a jogszabályokban,
laltak szerint, legalább
(különösen a Közokt.tv.
öt év pedagógus munka54. §-ában meghatározott
körben szerzett szgy., vafeladatok ellátása), az ingyonnyilatkozat-tételi
tézmény szervezeti és mû- eljárás lefolytatása, az inködési szabályzatában
tézményben pedagógus
meghatározott iskolaigaz- munkakörben fennálló,
gatói feladatok ellátása, a
vagy a megbízással egyszékhely és telephelyi inidejûleg pedagógus muntézmény közötti kapcsolat- kakörben történõ, határotartás megszervezése.
zatlan idõre szóló alkalAz irányítása alá tartozó
mazás.
személyek száma: 43 fõ.
Elõny: legalább 10 év vezetõi gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: vezetési-szervezési készség,
együttmûködési és
kommunikációs készség,
problémamegoldó
képesség, a szakmai
munka terén igényes,
precíz, pontos
munkavégzés.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 19. 16 óra.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
anyag véleményezési határidejét követõ testületi ülésen
a pályázatokat a képviselõtestület bírálja el és hozza
meg a döntést a pályázók
személyes meghallgatását
követõen. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,
alkalmazás esetén eredeti oklevél bemutatása mellett,
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b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az elbírálásban részt vevõk teljeskörûen megismerhetik és a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot,
hogy vele szemben a Kjt.
41. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, nyilatkozatot a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, személyesen
vagy postai úton, zárt borítékban, egy fûzött és egy be
nem fûzött példányban, valamint elektronikus adathordozón, „iskolaigazgatói vezetõi
pályázat Aszód” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Aszód Város Önkormányzat polgármestere
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.
f: Aszód város
polgármestere.
Tel.: (28) 500-666.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. február 10.,
Aszód Város Önkormányzat
honlapja:
www.aszod.hu – az NKIközzététellel egyidejûleg.
Bábolna Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2943 Bábolna,
Jókai M. u. 12.

Általános Iskola

A vonatkozó jogszabályok ÁEI: 2012. aug. 1.
szerint.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési eljárás
lezárását követõ
testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról a képviselõ-testület dönt.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Egyéb juttatások: az önkormányzat egyéb juttatást nem
biztosít.
Pc., f.: dr. Horváth Klára,
Bábolna Város
Önkormányzat
polgármestere
2943 Bábolna, Jókai u. 12.
Tel.: (34) 568-001.
A pályázat további megjelenésének helye:
24 Óra megyei napilap,
Bábolnai Fórumban egy alkalommal,
Önkormányzat hivatalos
honlapja.
Bóly Városi Önkormányzat
7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc u. 3.
Pf. 49.

Montenuvo Nándor
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc u. 2/A
Az intézményben nemzetiségi (német) nyelven
történõ oktatás folyik.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
továbbá pedagógusszakvizsga, öt év szgy.,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. szept.1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30 nap.
Pehi: a benyújtás határidejét
követõ 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
ill. megegyezés szerint.
Az önkormányzat szl.-t nem
tud biztosítani.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (négy példányban), szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés (négy példányban),
vpr. (négy példányban),
b., om. (négy példányban),
a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a jogszabályban
elõírt bizottság
megismerheti.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
„Szakközépiskolai igazgató
– Bóly” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Bóly Város
polgármestere
7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc u. 3.
Pf. 49.
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f: Hárs József polgármester
7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc u. 3.
Tel.: (69) 869-405.
Budapest Fõváros
IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

Budapest Fõváros
XXIII. Ker. Soroksár
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.

Kosztolányi Dezsõ
Általános Iskola
1094 Budapest,
Ifjúmunkás u. 1.

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus
munkakörben fennálló határozatlan idejû alkalmazás, vagy a megbízással
történõ határozatlan idejû
alkalmazás, közoktatásvezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., mely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
szakmai ön., mely a szgy.
meglétét alátámasztja, om.,
b., hozzájáruló nyilatkozat
harmadik személy
betekintéséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: két azonos szövegû
és mellékletû eredeti példányban (egy példányt nem
kell összefûzni), valamint
egy, az eredetivel megegyezõ
példányban CD-n, postai
úton kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
IX. kerület Ferencváros
Polgármesteri Hivatal
jegyzõje
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

A Közokt.tv. 17. § (1)–(2)
bekezdésében és a 18. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt felsõfokú iskolai
v. és szakképzettség, peLf: az intézményvezetõi
dagógus-szakvizsga,
feladatok teljes körû ellátá- öt év pedagógus munkasa a munkaköri leírásban
körben szerzett szgy.,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2013.
júl. 31-ig, egy évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: legkésõbb a képviselõtestület 2012. júliusi ülése.

Pedagógus munkakörre
épülõ iskolaigazgatói
megbízás.

Páneurópa Általános Iskola
Paneuropa Grundschula
1238 Budapest,
Táncsics Mihály u. 25–33.
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Drávaszabolcs
Drávacsehi
Drávapalkonya
Gordisa Község
Önkormányzata
7851 Drávaszabolcs,
Köztársaság tér 1.
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foglaltak szerint, pedagógiai, tanügy-igazgatási
feladatok ellátása a jogszabályoknak és a belsõ szabályzatoknak megfelelõen.

a jogszabályi elõírásnak
megfelelõen, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
vp. 230%.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., betekintési
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: a Korm. rendelet 5. §
(8) bekezdése szerint kell elkészíteni és két példányban
személyesen vagy postai
úton benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XXIII. Ker. Soroksár
polgármestere
f: Humán-közszolgáltatási
osztály.
Tel: 289-2186.

Drávaszabolcsi
Körzeti Általános Iskola
7851 Drávaszabolcs,
Köztársaság tér 5.

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges fõiskolai v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. aug. 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Drávaszabolcs, Drávacsehi, Drávapalkonya és Gordisa Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen bírálják el a benyújtott pályázatokat és nevezik ki az intézményvezetõt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai életrajz,
az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai
program, szgy-t igazoló
om., nyilatkozat arról,

Lf: iskolaigazgatói feladatok ellátása (különösen:
a nevelõmunka szervezése,
ellenõrzése, a közoktatási
törvényben meghatározott
feladatok ellátása).
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hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatinak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámmal (453/2011.), valamint a munkakör megnevezésével: „Iskolaigazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Drávaszabolcs Község
Önkormányzata
7851 Drávaszabolcs,
Köztársaság tér 1.
Személyesen:
Baráth Attiláné,
Drávaszabolcs Község
Önkormányzat
polgármestere,
Baranya megye
7851 Drávaszabolcs,
Köztársaság tér 1.
f: Baráth Attiláné
polgármester.
Tel.: (72) 379-211.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.

Kõrösi Csoma Sándor
Általános iskola
2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky
út 19–21.

Lukin László Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2030 Érd,
Felsõ u. 33.

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

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított 60. napot követõ közgyûlés idõpontja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell – a Közokt.tv.-ben, valamint a Kjt.-ben meghatározottak igazolásán túl – szakmai ön., az adott iskola pedagógiai programjához
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Városi
Intézményi Központ
Füzesabony
(továbbiakban VIKF),
fõigazgató
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

2

VIKF Teleki Blanka
Általános Iskola
3390 Füzesabony,
Szabadság út 33.
Igazgató

VIKF Dormánd
Általános Iskola
Tagintézménye
3374 Dormánd,
Dózsa György út 78.
Tagiskola-vezetõ
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pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: intézményvezetõi
szakképzettség megléte.

kapcsolódó vpr. fejlesztési
elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani.
Pc: T. Mészáros András,
Érd Megyei Jogú Város
polgármestere.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes oldal.

Fõiskolán vagy egyetemen
szerzett pedagógus v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, az adott nevelésioktatási intézményben,
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
kiemelkedõ szakmai
tevékenység.
Elõny: közoktatási intézményvezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi szakvizsga, az intézmény sajátosságainak ismerete.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 16-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ VIKF
igazgatótanácsi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján létrejött bizottság és az intézményi véleményezés után a végleges döntést a VIKF
igazgatótanácsa hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések, felsõfokú végzettséget
igazoló om., b., pedagógusszakvizsga, adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
(+CD-n), személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban
„Tag-iskolavezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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Pc: Valyon István
VIKF Fõigazgató,
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.
Gyöngyös-Pálosvörösmart
Intézményfenntartó
Társulás
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.

Egressy Béni
Kéttannyelvû
Általános Iskola
3200 Gyöngyös,
Iskola út 1.

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, továbbá tanítói vagy az iskolában oktatott tantárgynak vagy
mûveltségi területnek
megfelelõ fõiskolai vagy
Lf: a Közokt.tv. 55. §
egyetemi szintû tanári v.
(2) bekezdésében meghatá- és szakképzettség,
rozott feladatok ellátása.
legalább ötéves szgy.,
pedagógus-szakvizsga.
Igazgatói megbízást az
kaphat, aki a pályázat kiírójával közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazottnak kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, közjegyzõvel hitelesített om., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázat elbírálásában részt
vevõk azt megismerhetik.
Pc: Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási
és Intézményirányítási Igazgatóság
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
f: Gyöngyös Város
Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási
és Intézményirányítási
Igazgatóságán:
Gubancsik Lászlóné
igazgató.
Tel.: (37) 510-329 telefonon
vagy személyesen elõzetes
idõpont-egyeztetést
követõen.
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Gyõr Megyei Jogú Város
Jegyzõje
9021 Gyõr,
Városház tér 1.

2

Radó Tibor Általános
Iskola és Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(általános iskola,
szakmai szolgáltatás
és szakszolgálat)
9028 Gyõr,
József A. u. 4.

3

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta
v., szakképzettség és pedagógus szakvizsga,
a Közokt.tv. 18. § rendelkezései szerint, pedagógus
munkakörben szerzett
Lf: az önállóan mûködõ,
szgy. – legalább ötéves
de nem önállóan gazdálko- szakmai tapasztalat, vadó, többcélú közoktatási
gyonnyilatkozat-tételi köintézmény, önkormányzati telezettség teljesítése a
fenntartású általános iskola 2007. évi CLII. törvény
és gyógypedagógiai mód- 6. § (2) bekezdése szerint,
szertani intézmény szakbüntetlen elõélet.
szerû és törvényes mûködtetése.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 31.
Pehi: 2012. máj. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Az intézményvezetõi megbízásról az intézményen belüli
véleményezést követõen az
oktatási, kulturális, sport és
turisztikai bizottság javaslata
alapján az önkormányzat
közgyûlése dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai ön.,
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr., fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul és
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, három
példányban, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámmal (3383-2/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató’ ellátva,
vagy személyesen kell benyújtani.
f: Páternoszter Piroska,
a humánpolitikai fõosztály
vezetõje,
9021 Gyõr, Városház tér 1.
földszint 50.
Tel.: (96) 500-235.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
www.gyor.hu
www.kozigallas.gov.hu
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Hévízgyörk Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2192 Hévízgyörk,
Kossuth L. u. 124.

2

Petõfi Sándor
Általános Iskola
2192 Hévízgyörk,
Ady E. u. 143.

3

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakör
Lf: a közoktatási intézbetöltéséhez szükséges
mény vezetõje felelõs az
– a Közokt.tv. 17. §
intézmény szakszerû és
(1)–(2) bekezdésben felsotörvényes mûködéséért,
rolt – felsõfokú iskolai v.
a takarékos gazdálkodásért, és szakképzettség, pedagyakorolja a munkáltatói
gógus-szakvizsga, legjogokat és dönt az intézalább öt év pedagógus
mény mûködésével kapmunkakörben szerzett
csolatban minden olyan
szgy., vagyonnyilatkozatügyben, amelyet jogszatételi eljárás lefolytatása.
bály vagy kollektív szerzõ- Magasabb vezetõ beosztás
dés (közalkalmazotti szaellátásra megbízást az
bályzat) nem utal más
kaphat, aki a munkáltatóhatáskörébe.
val közalkalmazotti jogviAz irányítása alá tartozó
szonyban áll, vagy a megmunkavállalók száma:
bízással egyidejûleg köz18. fõ.
alkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elvárt kompetenciák:
együttmûködési és kommunikációs készség, vezetési-szervezési készség,
problémamegoldó képesség, a szakmai munka
terén igényes precíz,
pontos munkavégzés.

6. szám
4

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: az
oktatási bizottság véleményezi a beérkezõ pályázatokat és javaslatot tesz a
képviselõ-testületnek a vezetõ személyére, a pályázati
anyag véleményezési határidejét követõ testületi ülésen
a pályázatokat a képviselõtestület bírálja el és hozza
meg a döntést a pályázók
személyes meghallgatását
követõen, a pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot a
pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b., amellyel a pályázó
igazolja, hogy a bûntettesek
nyilvántartásában nem szerepel, illetve oktatási területen
nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott
véleményezõk részére
pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
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ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az
1992. évi XXXIII. tv. 41. §
(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, zárt borítékban, egy fûzött és egy be
nem fûzött példányban személyesen vagy postai úton,
valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani.
Pc.: f: Tóth Tibor,
Hévízgyörgyk Község
Önkormányzat polgármestere
2192 Hévízgyörk,
Kossuth L. u. 124.
Tel.: (28) 435-005
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. február 8.
Hévízgyörk Község Önkormányzat honlapja:
www.hevizgyork.hu
Kõkönyösi Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulási Tanács

Kõkönyösi
Oktatási Központ Óvodája,
Általános Iskolája,
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája,
Szakiskolája,
Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézménye,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata többcélú,
közös igazgatású
közoktatási intézmény.

A Közokt.tv. 18. §-ában
elõírt v., szakképzettség és
szgy. [figyelemmel az ott
hivatkozott 17. §
(1)–(2) bekezdésben felsorolt meghatározott felsõfokú iskolai végzettségre és
szakképzettségre], valamint a (7) bekezdésben
foglaltak.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 14-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Társulási
Tanács a Korm. rendelet 5. §
(10) bekezdése értelmében
történõ véleményezési határidõ lejártát követõ ülésén bírálja el a pályázatot.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozatot,
amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekintsenek.
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A pályázat benyújtásának
módja, rendje: zárt borítékban, „Pályázat a Kökönyösi
Oktatási Központ fõigazgatói
állásának betöltésére” megjelöléssel egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Polics József elnök,
Polgármesteri Hivatal
7300 Komló,
Városház tér 3.
f: Laho Andrea,
Intézmény-felügyeleti Iroda
vezetõje
7300 Komló,
Városház tér 3.
Tel.: (72) 584-015.
Kisújszállás Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.

Arany János
Általános Iskola

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges, felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., nevelésioktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás (illetve
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás), pedagógus-szakvizsga, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 60. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, jegyzõ által hitelesített
om., b., írásbeli nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc: Kisújszállás Város
polgármestere
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.,
Városháza 28. sz. iroda

6. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

817
4

Tel.: (59) 520-245,
e-mail:
intref@kisujszallas.hu
A pályázat iránt érdeklõdõk
az Arany János Általános
Iskolát egyeztetést
követõen megtekinthetik
és megismerhetik.

Móricz Zsigmond
Gimnázium,
Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégium

Gimnáziumban, vagy informatikai szakközépiskolában, vagy közgazdasági
szakközépiskolában vagy
középiskolai kollégiumban pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges,
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás (illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás), pedagógus-szakvizsga, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 2.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 60. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, jegyzõ által hitelesített
om., b., írásbeli nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc: Kisújszállás Város
polgármestere
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.,
Városháza. 28. sz. iroda
Tel.: (59) 520-245, e-mail:
intref@kisujszallas.hu
A pályázat iránt érdeklõdõk
az Arany János Általános
Iskolát egyeztetést
követõen megtekinthetik
és megismerhetik.
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Mezõberény Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
www.mezobereny.hu
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Mezõberényi Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Kollégium
és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.

Az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges megfelelõ,
felsõfokú v., pedagógusszakvizsga, az intézmény
által ellátott szakterületek
valamelyikében szerzett
legalább ötéves
pedagógus szgy.
Lf: a Mezõberényi Kistér- Elõny: a német nyelv
ségi Általános Iskola,
középszintû, nyelvvizsgaAlapfokú Mûvészetoktatási bizonyítvánnyal igazolt isIntézmény, Kollégium
merete, valamint a közokés Egységes Pedagógiai
tatási vezetõ szakvizsga,
Szakszolgálat intézmény- ill. az intézmény által ellávezetõi feladatainak az el- tott szakterületek valamelátása (fõigazgató) a hatá- lyikén szerzett legalább
lyos jogszabályi elõírások ötéves intézményés szakmai elvárások
vezetõi szgy.
szerint.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pehi: 2012. ápr. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., a helyzetelemzésre épülõ vpr., nyilatkozatot, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, írásban, zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(1374/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Iskolaigazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap: 2012.
február 27.
www.mezobereny.hu
honlap: 2012. február 27.
Mezõberényi Hírmondó:
2012. márciusi lapszám
f: Siklósi István
polgármester.
Tel.: (66) 515-500.

Petõfi Sándor Gimnázium,
Kollégium
és Közétkeztetési Központ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 13–15.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.

Lf: a Petõfi Sándor
Gimnázium, Kollégium
és Közétkeztetési Központ
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szerint.

Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.

Kossuth Lajos Általános
iskola
3433 Nyékládháza,
Kossuth u. 54/B
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A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 27.
Pehi: 2012. ápr. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., a helyzetelemzésre épülõ vpr., nyilatkozatot, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, írásban, zárt borítékban, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(1375/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Gimnáziumi igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. február 27.
www.mezobereny.hu
honlap: 2012. február 27.
Mezõberényi Hírmondó:
2012. márciusi lapszám.
f: Siklósi István
polgármester.
Tel.: (66) 515-500.
Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
Pedagógus-szakvizsga,
öt év nevelési-oktatási
intézményi gyakorlat,
öt év vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 1-jéig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított egy hónapon
belül.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdésének
rendelkezései az irányadók.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
(a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelést),
om., b., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk
a pályázat tartalmát megismerhetik., nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a képviselõ-testület a pályázatot
nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja meg.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
Pc: Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3433 Nyékládháza,
Vasút u. 16.
Pátroha Község
Önkormányzata
4523 Pátroha,
Kossuth u. 82.

Móricz Zsigmond
Általános Iskola
4523 Pátroha,
Szabadság u. 7.
Lf: a Közokt.tv. és a hatálybalépését követõen a
nemzeti köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény
irányítási, ellenõrzési,
munkáltatói feladatainak
ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás a
fenntartóval.

Fõiskola, szakirányú felsõfokú v., pedagógusszakvizsga, szgy., legalább öt év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: a pályázati felhívás
megjelenésétõl számított 30
napon belül.
Pehi: Pátroha Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete.
Pehi: a pályázatok véleményezését követõ 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Pátroha Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai
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helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés a pályázatban szereplõ iskolára vonatkozóan, vpr. a pályázatban szereplõ iskolára vonatkozóan, b., om., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a benyújtott pályázat
tartalma harmadik személlyel
közölhetõ.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
Pc: Pátroha Község
Önkormányzata
4523 Pátroha,
Kossuth u. 82.
Személyesen:
Tóth Sándor polgármester
4523 Pátroha,
Kossuth u. 82. szám alatti
Községházán történõ benyújtással.
F: Tóth Sándor polgármester.
Tel.: (45) 460-010.
Solt Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6320 Solt,
Béke tér 1.
Tel.: (78) 486-014.

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, vezetõi
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy., neLf: az intézmény szakszerû velési-oktatási intézményés törvényes mûködtetése, ben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakor- idõre szóló alkalmazás,
lása, és a döntéshozatal az ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkaintézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan körben történõ, határozatlan idõre szóló
ügyben, amelyet jogszaalkalmazás.
bály, vagy az intézmény
belsõ szabályzata nem utal
más hatáskörbe.
Vécsey Károly
Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6320 Solt,
Kossuth L. u. 60.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ elsõdleges közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejárta után 30. napot követõ elsõ testületi ülés.
Illetmény, juttatás: alapilletmény és vp. a Kjt. rendelkezései alapján, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
hiteles om., nyilatkozat Kjt.
20/A. § (5) bek. b) pont arról
szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
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a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy hozzájárul a
2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásához.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Solt Város
Önkormányzat jegyzõje
6320 Solt,
Béke tér 1.
f: Krausz Henrikné dr.,
Solt Város Önkormányzat
jegyzõje, aki egyben biztosítja az intézmény megismerésének lehetõségét is.
6320 Solt,
Béke tér 1.
Tel.: (78) 486-043/134.
Szentes Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Hangversenyközpont
6600 Szentes,
Kiss B. u. 11.

Mûvészeti tárgynak megfelelõ szakirányú tanári
vagy mûvész v.
[Közokt.tv. 17. § (1) bek.
k) pontja szerint], továbbá
pedagógus-szakvizsga,
Lf: az intézmény törvényes legalább öt év pedagógus
mûködtetésének biztosítá- munkakörben szerzett
sa, vezetõi feladatainak el- szgy., nevelési-oktatási inlátása. Az intézményvezetõ tézményben pedagógus
felelõs az alapfokú mûvé- munkakörben fennálló,
szetoktatás megszervezésé- határozatlan idõre szóló
ért, személyi, tárgyi és
alkalmazás, ill. a megbíanyagi feltételek biztosítá- zással egyidejûleg pedasáért, irányításáért és a
gógus munkakörben
hangversenyközpont mûtörténõ, határozatlan idõre
ködtetéséért.
szóló alkalmazás, vagy
a közmûvelõdési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetõ beosztás ellátásához a Kjt.-nek a mûvészeti, a közmûvelõdési és
közgyûjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésével összefüggõ végrehajtásáról

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap,
azaz 2012. máj. 2.
Pehi: 2012. jún. 29.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
om., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevõk megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történõ megtárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Szentes Város
polgármestere
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
f: Szentes Város
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési Iroda
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Szigliget Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8264 Szigliget,
Kossuth u. 54.
Hegymagas Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8265 Hegymagas,
Szigliget u. 13.

2

Szigligeti
Közös Fenntartású
Általános Iskola
8264 Szigliget,
Kossuth u. 53.

3
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szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet
6/A. §-ában meghatározott
feltételek, büntetlen elõélet, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: alapfokú mûvészeti
iskola irányításában
szerzett vezetõi gyakorlat.

6600 Szentes,
Kossuth tér 6. 214-es szoba,
illetve telefonon.
Tel.: (63) 510-368.

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai (egyetemi
vagy fõiskolai szintû) v.
és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b., om., szgy-t
igazoló dokumentumok, nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani.
Pc: Szigliget Község
Önkormányzata
8264 Szigliget,
Kossuth u. 54.
f: Balassa Balázs.
Tel.: (87) 461-355.
A pályázati kiírás további
megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu
www.szigliget.hu
www.hegymagas.hu
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Túrkeve Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5420 Túrkeve,
Petõfi tér 1.
Tel.: (56) 361-111.

2

3

Petõfi Sándor
Általános iskola
5420 Túrkeve,
Petõfi tér 6.

A Közokt.tv. szerinti
szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy.

6. szám
4

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, zárt
borítékban, „Pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Szabó Zoltán
Polgármester
5420 Túrkeve,
Petõfi tér 1.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gávavencsellõ
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
4471 Gávavencsellõ,
Petõfi út 1.

Szociális
Szolgáltató Központ
4472 Gávavencsellõ,
Toldi u. 43.

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 3. számú melléklete 8.2. pontja szerinti
szakirányú szakképzettség, legalább öt év felsõLf: a Szociális Szolgáltató fokú végzettséget vagy
Központ vezetése, a Szofelsõfokú szakmai képesíciális Szolgáltató Központ tést igénylõ, a gyermekvékeretében mûködõ Idõsek delem, a szociális ellátás,
Otthona (ápolást, gondoaz egészségügyi ellátás,
zást nyújtó intézmény) sza- ill. a közoktatás területén
betöltött munkakörben
kosított ellátás, valamint
szerzett szgy., szociális
idõsek nappali ellátása,
étkeztetés, házi segítségszakvizsga, vagy annak a
nyújtás jelzõrendszeres
megbízást követõ két éven
házi segítségnyújtás, csabelüli megszerzése, maládsegítés szociális alapel- gyar állampolgárság, cselátások, ill. gyermekjóléti lekvõképesség, büntetlen
elõélet.
szolgálat

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén
– a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –
három hónap próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
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„Magyar-kút” ÁMK
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

2

3
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gyermekvédelmi alapellá- Elõny: legalább két év
tás biztosításával kapcsola- vezetõi tapasztalat.
tos intézményvezetõi feladatok ellátása, a szakmai
munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése, feladatok ellátása, a szakmai
munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,
az intézmény mûködésének
zavartalan biztosítása.

a pályázat elõkészítõje által
összehívott eseti bizottság
hallgatja meg. A képviselõtestület a meghallgatást követõ ülésen dönt a pályázat
elbírálásáról.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, om., b.,
vpr., nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik, a
képviselõ-testület nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja a
pályázatot, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
„Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetõ”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gávavencsellõ
Nagyközség Önkormányzata
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

Nemzetiségi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2091 Etyek,
Kossuth Lajos u. 1.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.

Fõiskola, a Mûvészetoktatási Intézményben
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
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Mezõtúr Város
Önkormányzata
5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.

2

Mezõtúri Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda,
Pedagógiai Szakszolgálat
és Könyvtár
5400 Mezõtúr,
Rákóczi út 40.

6. szám

3

4

legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról az igazgatótanács dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.,vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
szgy-t igazoló dokumentum,
om., b., nyilatkozat, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: két azonos tartalmú,
azonos mellékletekkel ellátott példányban kell benyújtani, postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosítószámmal (137/3-2012),
valamint a beosztás megnevezésével: „intézményegység-vezetõ” ellátva kell benyújtani.
Pc: „Magyar-kút” ÁMK
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

Magyar állampolgárság,
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, ill. bevándorolt
vagy letelepedett személy,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú iskoLf: a Közokt.tv. szerint az lai v., továbbá pedagóintézmény irányítási, ellen- gus-szakvizsga, másodõrzési, munkáltatói felada- szor és további alkalomtainak ellátása, alapító ok- mal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsirat szerinti feladatok
ga keretében szerzett inellátása.
tézményvezetõi szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
öt év pedagógus vezetõi

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. és a
Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
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Biharnagybajom
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4172 Biharnagybajom,
Rákóczi út 5.

2
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munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan
becsatolása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai ön., közjegyzõ
által hitelesített om., vpr.,
amely a pályázó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelését is tartalmazza, szgy-t igazoló dokumentumok, b., amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
elõéletét és hogy nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõen szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen lehet benyújtani, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(2243/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: 5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.
f: dr. Sebestyén Katalin
irodavezetõ.
Tel.: (56) 551-949.
Az intézmény
megtekintésére az idõpont
ugyanitt egyeztethetõ.

Intézményvezetõi álláshely betöltésével csak
olyan személy bízható
meg, aki rendelkezik
a Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja vagy
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. §
(1) bekezdésében szereplõ
végzettséggel, képzettséggel, illetve tevékenységgel
Lf: az intézmény törvényes – figyelemmel
a Közokt.tv. 18. §
mûködésének biztosítása
az óvodai nevelés,
(7) bekezdésre

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi beosztás
2017. jún. 30-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történõ elsõdleges
közzétételtõl számított 30. nap,
ha az nem munkanap, akkor az
azt követõ munkanapon adható postára, ill. 16 óráig.
Pehi: 2012. áprilisi rendes
ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók, közmûvelõdési

Szûcs Sándor
Általános
Mûvelõdési Központ
4172 Biharnagybajom,
Bacsó B. u. 2–4.
Beosztás: intézményvezetõ
(igazgató)
Betöltendõ munkakör: pedagógus vagy közmûvelõdési szakember.

828

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Tiszaföldvár Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
5430 Tiszaföldvár,
Orgonás út 2.
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általános iskolai oktatás,
közmûvelõdési munka irányítása, a pedagógiai-mûvelõdési program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetõi jogok gyakorlása, kinevezés szerinti
munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.

pedagógus-szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
vizsga, továbbá a vonatkozó jogszabályokban elõírt
egyéb feltételek megléte,
a feladat ellátásához szükséges öt év szakmai (pedagógus vagy közmûvelõdési) gyakorlat, az intézményben pedagógus, közmûvelõdési munkakörben
fennálló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus és/vagy közmûvelõdési munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

munkakörbe történõ kinevezés esetén a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
figyelembevételével.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
elképzeléssel, az intézmény
költségtakarékosabb mûködtetésével kapcsolatos elképzelés, hiteles om., b., figyelembe veendõ jogviszonyokról, szakmai gyakorlatról
szóló igazolások, a
pedagógus-szakvizsga meglétét igazoló dokumentum
másolata, nyilatkozatot, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, a vonatkozó jogszabályban körülírt egyéb
feltételek, körülmények.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
két példányban,
„ÁMK intézményvezetõi
álláshely pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: 4172 Biharnagybajom,
Rákóczi út 5.
f: Szitó Sándor polgármester
Tel.: (54) 472-002.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI internetes honlap:
2012. február 6.

Városi Bölcsõde
5430 Tiszaföldvár,
Orgonás út 2.
Intézményvezetõ
A közalkalmazott által
betöltendõ munkakör:
kisgyermeknevelõ.

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének 1. Rész 1/2. B)
pontjában meghatározott
képesítés, legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szgy.,

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szól, az intézményi
újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak
kivételével – három hónap
próbaidõ kikötésével.
Pbhi: 2012. ápr. 30.

Lf: Városi Bölcsõde
szakmai munkájának
koordinálása, színvonalas
szakmai tevékenységnek
tervezése, szervezése,
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(az intézmény által ellátott
alapfeladat: gyermekjóléti
alapellátás, gyermekek
napközbeni ellátása, bölcsõdeellátás), az intézmény
mûködését érintõ pályázati
lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése,
személyügyi és gazdasági
feladatok ellátása.

büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtõ,
kommunikációs és irányítókészség, számítógép felhasználó szintû ismerete.

Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
a pályázat elõkészítõje által
esetenként összehívott bizottság javaslatkialakítását
követõen a képviselõ-testület
bírálja el.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésrõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. melléklete szerint,
valamint magasabb vp.
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. számú
melléklet I.1. b. alpontja
alapján kerül megállapításra.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: személyes adatokat is
tartalmazó részletes szakmai
ön., vpr., a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, om., b.,
amely igazolja, hogy nem áll
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetõvé, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozatot, hogy a pályázata elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e.
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A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, egy
eredeti példányban,
„Pályázat a Városi Bölcsõde
vezetõi állására” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Hegedûs István
polgármester
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky út 2.
f: Hegedûs István
polgármester.
Tel.: (56) 470-017.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI internetes honlap:
2012. február 2.
Gyömrõ Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.

Gyömrõ Város
Önkormányzata
által fenntartott Bölcsõde
és Gyermekközpont
2230 Gyömrõ,
Tompa u. 21.

Szakirányú fõiskolai, vagy
egyetemi v., legalább
öt év szgy.
Elõny: szociális
menedzser
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., b.
Pc: Gyömrõ Város
polgármestere
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.
f: Volcz Zoltánné,
oktatásügyi fõtanácsos.
Tel.: (29) 330-011/134
mellék.

Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.

Kollégiumi
intézményegység-vezetõ

Egyetemi v., minimum
10 éves középiskolai kollégiumi gyak., közoktatás-vezetõi v., büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség.
Elõny: legalább ötéves
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenés napjától számított
30. munkanap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Lánycsók és Kisnyárád
Községek Körjegyzõje
7759 Lánycsók,
Kossuth u. 3.
Tel.: (69) 564-018

Lánycsóki Általános
Mûvelõdési Központ
7759 Lánycsók,
Dózsa u. 2.

Felsõfokú (egyetemi vagy
fõiskolai szintû) iskolai v.
és szakképzettség, valamint a német nevelésoktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
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tanári, nyelvtanári v. és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: azonos feltételek
esetén, aki a német nemzetiséghez tartozik.

4

Pehi: a Korm. rendelet
5. §-ának (13) bekezdése
szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc., f: Lánycsók
és Kisnyárád Községek
körjegyzõje
7759 Lánycsók,
Kossuth u. 3.
Tel.: (69) 564-018.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

*

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

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Városi Intézményi
Központ
Füzesabony
(továbbiakban: VIKF)
Fõigazgató
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

VIKF Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsõde
3390 Füzesabony,
Honvéd út 21.

8. általános iskola, dajkaszakképesítés, magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. jún. 1.
Pbhi: az NKI internetes honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ VIKF
igazgatótanácsi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján létrejött bizottság és az intézményi véleményezés után
a végleges döntést a VIKF
igazgatótanácsa hozza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Valyon István
VIKF Fõigazgató
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

Csodaország Óvoda
9737 Bük,
Széchenyi u. 23.

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú vagy fõiskolai
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2012. jún. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 30 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
b., hitelesített om., ön.
Pc: Csodaország Óvoda
9737 Bük,
Széchenyi u. 23.

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.

2 fõ fizika szakos tanár

Egyetemi szakmai
és pedagógiai v.,
Lf: szakmai tanórák ellátá- magyar állampolgárság,
sa a 9–13. évfolyamon.
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenés napjától számított
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Kiemelt feladatok: emeltszintû érettségire való felkészítés, versenyeztetés,
osztályfõnöki feladatok
ellátása.

Elõny: kétszakosság,
ezen belül a matematika,
vagy kémia szak.

30. munkanap.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b.

Városi Intézményi
Központ Füzesabony
(továbbiakban: VIKF)
Fõigazgató
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

VIKF Remenyik Zsigmond
Gimnázium
és Szakközépiskola
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.
Informatika szakos tanár

Egyetemen szerzett informatika tanár képzettség,
professzionális szintû informatikai rendszerismeret, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, az adott nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, kiemelkedõ
szakmai tevékenység.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ
VIKF igazgatótanácsi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján létrejött bizottság és az intézményi véleményezés után
a végleges döntést a VIKF
igazgatótanácsa hozza meg.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
(+CD-n) személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban
„informatika-tanári pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Valyon István VIKF fõigazgató.
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.

Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest,
Mészáros u. 5–7.
Tel.: 225-7055.

Matematika–informatika
szakos tanár

Egyetemi v. és tanári
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 25.
A megbízás határozott
idõre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, elektronikus úton vagy faxon lehet
benyújtani.
Pc: Szilágyi Erzsébet
Gimnázium
1016 Budapest,
Mészáros u. 5–7.

Német–angol szakos tanár
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Fax: 225-7050.
e-mail:
szeg@szegbp.sulinet.hu
Fekete László
Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.

Klarinét szakos tanár

Fõiskolai v., magyar
ÁEI: 2012. szept.1.
állampolgárság, büntetlen A foglalkoztatás jellege:
elõélet, cselekvõképesség. részmunkaidõ, heti 11 óra.
Pbhi: 2012. ápr. 10.
Pehi: 2012. jún. 24.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók,
útiköltség-térítés.
A pályázathoz mellékelni
kell: om., szakmai ön., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
Pc: Fekete László
Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
Személyesen idõpontegyeztetéssel:
Szõkéné Csorba Erzsébet
igazgatónál
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
f: Szõkéné Csorba Erzsébet
intézményvezetõ.
Tel.: (59) 511-275.

Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 30.

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v.

ÁEI: 2012. aug. 21.
Pbhi: 2012. máj. 2.
f: Horváth Attila igazgató.
Tel.: (92) 313-490.

Földrajz–bármely
szakos tanár

Közlemény fõiskolai szintû oklevelek érvénytelenítésérõl
Kovács Sándor
Törzskönyvi szám: XL.47/1981–82.
A fõiskolai szintû, mezõgazdasági gépész üzemmérnök végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Gépészeti Fõiskolai Kar (Mezõtúr) 42/1984. szám alatt állított ki, elveszett.
Helyette 2012. január 23-án a Szolnoki Fõiskola, a fenti intézmény megnevezett karának jogutódjaként másodlatot
adott ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Dr. Lukács Ágnes s. k.,
fõtitkár
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A közlöny zárása után érkezett közlemények,
pályázati felhívások
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap közleményei
I.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett
meg televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés támogatására (TVFILMTERV2011).
A Médiatanács a 2012. február 22-i döntése értelmében a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Támogatási területe – az ÁPF XII. 8) pontja szerint – a pályázati eljárás eredményét közlemény formában az Alap (http://tamogatas.mtva.hu/) valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (http://www.mediatanacs.hu/) honlapján tette közzé.
II.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati eljárást hirdet meg televíziófilmek és televíziófilmsorozatok gyártásának támogatására (TVFILM2012).
A pályázatot 2012. március 29-én 9 és 16 óra között az alábbi címen lehet benyújtani:
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. I. emelet A109 (Magyar Rádió, Pollack Mihály téri épület).
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetõek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási terület honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu).
III.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati eljárást hirdet meg magyarországi helyi vagy körzeti
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezõ rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírmûsor, szolgáltató magazin,
illetve tematikus magazin készítésének támogatására (RADIOALLANDO2012).
A jelen eljárásban az egyes támogatott idõszakokhoz kapcsolódóan az alábbi négy beadási nap van: az elsõ fordulóban
2012. március 21.; a második fordulóban 2012. június 20.; a harmadik fordulóban 2012. szeptember 19.; a negyedik fordulóban 2013. január 9.
A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és mellékletei letölthetõek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap Támogatási terület honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu).
Dr. Néder Sarolta s. k.,
vezérigazgató-helyettes

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
*

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

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógusi
gyak., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.
Elõny: vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: véleményezési határidõ leteltét követõ elsõ önkormányzati
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
eredeti diploma, vagy annak

Kálló Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2175 Kálló,
Kossuth u. 16.

Napraforgó Óvoda Kálló
Munkavégzés helye:
Nógrád megye,
2175 Kálló,
Arany János u. 3.
Nógrád megye,
2177 Erdõtarcsa,
Dózsa Gy. u. 7.
Lf: az intézmény törvényes
mûködtetésének biztosítása, vezetõi feladatok ellátása.
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közjegyzõ által hitelesített
másolata, részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a
képviselõ-testület, a bizottság nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton „óvodavezetõi
pályázat” megjelölésével ellátva kell benyújtani.
Elektronikusan
hivatal@kallo.hu címre,
valamint CD-n.
f: Ivanovics István
polgármester
Tel.: (32) 577-001
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
www.kallo.hu
www.erdotarcsa.hu
Kálló és Erdõtarcsa Község
Önkormányzatának
hirdetõtáblái.
Vasvár Város
Képviselõ-testülete
9800 Vasvár,
Alkotmány u. 1.

Vasvári Ficánkoló Óvoda
9800 Vasvár,
Kossuth L. u. 2.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben
Lf: az intézmény tevékeny- szerzett gyak., magyar álségének szervezése, irányí- lampolgárság,
tása és ellenõrzése a minbüntetlen elõélet,
denkor hatályos
vagyonnyilatkozat-tételi
jogszabályok szerint.
kötelezettség.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással
egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörben
kinevezhetõ.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre
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épülõ fejlesztési elképzeléssel, eddigi munkahelyek és
munkakörök felsorolása,
om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, személyesen vagy postai úton
kell benyújtani.
Pc: Vasvár város
polgármestere
9800 Vasvár,
Alkotmány u. 1.
Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre
Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

ÁMK Bölcsõde
Intézményegység-vezetõ

Felsõfokú képesítés, kisgyermekgondozó-nevelõ
vagy szakgondozónõi v.,
bölcsõdei területen szerzett legalább 3–5 év
vez. gyak.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pehi: 2012. jún. 12.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései
az irányadók + vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., a pályázat véleményezésében és elbírálásában
részt vevõk betekintési jogára utaló nyilatkozatot, továbbá korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.
Pc: Budapest, XXI, kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.
f: Rónaháti Sándorné
Katona Cecília
intézményvezetõ
Tel.: 277-3860,
(30) 938-7193

ÁMK Óvoda
Intézményegység-vezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább öt év
szgy, szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2012. ápr. 20.
Pehi: 2012. jún. 12.

6. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

839
4

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései
az irányadók + vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., a pályázat véleményezésében és elbírálásában
részt vevõk betekintési jogára utaló nyilatkozatot, továbbá korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.
Pc: Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.
f: Rónaháti Sándorné
Katona Cecília
intézményvezetõ
Tel.: 277-3860,
(30) 938-7193
Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.

Barátság Óvoda
9700 Szombathely,
Barátság u. 24.
Tel.: (94) 501-530
Benczúr Gyula
Utcai Óvoda
9700 Szombathely,
Benczúr Gyula u. 2.
Tel.: (94) 501-280
Gazdag Erzsi Óvoda
9700 Szombathely,
Krúdy Gyula u. 2/A
Tel.: (94) 501-586
Játéksziget Óvoda
9700 Szombathely,
Gyõzelem u. 1/A
Tel.: (94) 501-574
Kõrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda
9700 Szombathely,
Kõrösi Csoma Sándor u. 7.
Tel.: (94) 501-580

A jogszabályokban meghatározott v., szakképzettség, pedagógus-szakvizsga és szgy.
Elõny: közoktatási vezetõi
szakképzettség, ill. ezzel
egyenértékû képzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
Pc: Dr. Puskás Tivadar
polgármester
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
f: részletes felvilágosítás
a Nevelési és Oktatási Irodán
kérhetõ.
Tel.: (94) 520-214
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Margaréta Óvoda
9700 Szombathely,
Margaréta u. 1.
Tel.: (94) 501-631

Mocorgó Óvoda
9700 Szombathely,
Váci Mihály u. 5.
Tel.: (94) 501-297

Pipitér Óvoda
Färberkamille
Kindergarten
9700 Szombathely,
Bem J. u. 9/C
Tel.: (94) 501-541
Az óvoda német nemzetiségi közoktatási intézmény
a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX.
tv. 160. § (5) bekezdése
alapján.
Budapest Fõváros IV. ker.
Újpest Önkormányzata
1041 Budapest,
István út 14.

Ambrus Óvoda
– Vörösmarty Tagóvoda
1047 Budapest,
Ambrus Z. u. 2.;
1047 Budapest,
Vörösmarty M. u. 14.

A jogszabályokban meghatározott v., szakképzettség, pedagógus szakvizsga
és szgy.
Elõny: közoktatási vezetõi
szakképzettség, ill. ezzel
egyenértékû képzettség,
valamint a felsõfokú német nyelvtudás és a német
nemzetiséghez való
tartozás.

Felsõfokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy
(óvodapedagógus munkakörben), büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
Betöltendõ munkakör:
kötelezettség.
Óvodapedagógus
A pályázókat az ÖnkorBeosztás:
mányzat pszichológiai
Óvodavezetõ
szakmai alkalmassági
(magasabb vezetõ beosztás vizsgálatra küldi, valamint
ellátására megbízást az
a pályázatokat az
kaphat, aki a munkáltatóOrszágos Szakértõi
val közalkalmazotti jogvi- Névjegyzékben szereplõ
szonyban áll, vagy a meg- szakértõ véleményezi.
bízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ).
Lf: óvodapedagógusként
az érvényben lévõ jogszabályok és alapdokumentumok elõírásai és ajánlásai
szerinti tervszerû nevelõi
munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli
teendõk ellátása. A rábízott

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzelést, om., valamint az elõírt
szakmai gyakorlatot igazoló
okmányok másolatát, b.,
amennyiben a pályázati határidõ lejártakor nem tölt be
erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört, nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
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gyermekek testi, lelki és
szellemi fejlõdésének elõsegítése, vezetõként az intézmény törvényes mûködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai
irányítása, a pedagógiai
program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
munkáltatói, vezetõi jogok
gyakorlása.

Szombathelyi Kistérségi
Többcélú Társulás
Társulási Tanács
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.
Tel.: (94) 322-831
Fax: (94) 321-286

Bokréta Óvoda Sorkifalud
9774 Sorkifalud,
Kossuth L. u. 75.
Gyöngyös-kert Óvoda
9721 Gencsapáti,
Hunyadi u. 231.
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a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat,
hogy a közmûvelõdési és
oktatási bizottság, valamint a
képviselõ-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
Az a pályázat érvényes,
amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidõ lejártakor – megfelel a jogszabályi elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, a csatolt mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
IV. kerület
Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Személyügyi Osztálya
1041 Budapest,
István út 14.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 5.
Fõiskolán szerzett óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, szakirányú, legalább öt év feletti óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval pedagógus munkakörben fennálló határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörbe,
határozatlan idõre
kinevezhetõ.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2010. ápr. 26.
Pehi: 2010. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., b., nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen
kéri a pályázat
megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, két példányban (egy eredeti, egy
másolat) és egy db CD-n
(elektronikus formában)
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a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
Bokréta Óvoda (39/2012.),
Gyöngyös-kert Óvoda
(40/2012.) és a munkakör
megnevezésével: „Óvodavezetõi pályázat megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.
Kengyel Község
Önkormányzat
5083 Kengyel,
Szabadság út 10.

Kengyeli Napsugár
Mûvészeti Óvoda
5083 Kengyel,
Áchim út 12.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., büntetlen elõélet,
tízéves szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig. öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ megjelenéstõl
számított 47 nap,
2012. ápr. 27.
(postabélyegzõ dátuma).
Pehi: 2012. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelése, a pályázat tartalmi követelményei alapján (vpr.)
A pályázathoz csatolni kell:
oklevél(ek) hitelesített (munkáltatói vagy jegyzõi vagy
közjegyzõi) másolatát, egyéb
végzettséget, képzettséget
igazoló okiratok másolatát,
b., nyilatkozatot személyes
adatainak szükséges kezeléséhez a pályázati eljárás során, nyilatkozat pályázatának
tárgyalási módjáról Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nyílt/zárt ülésen tárgyalja, nyilatkozatot
benyújtott pályázata tartalmának harmadik személlyel
való közölhetõségérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
nyomtatott formában.
f: Nagy Szilárd polgármester
5083 Kengyel,
Szabadság út 10.
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Tel.: (56) 583-400
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. márc. 14.
Örkény Város
Önkormányzat
Képviselõ Testülete
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.

Manócska Óvoda
2377 Örkény
Ady Endre u. 7.
Lf: a Manócska Óvoda
intézményvezetõi
feladatainak ellátása
a Közokt.tv. 55. §
(2) bekezdése alapján.

Büntetlen elõélet, óvodapedagógus v., legalább
ötéves szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat elbírálására Örkény Város Önkormányzat Képviselõtestületi ülése keretében kerül sor a Közokt.tv. 102. §
(3) bekezdésében foglalt vélemények beszerzését
követõen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A magasabb vezetõi beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat, hogy hozzájárul
a döntés és tárgyalás során
a nyílt ülés tartásához.
A pályázat benyújtásának
módja: Személyesen vagy
postai úton, „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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f: Kovács István
polgármester
Tel.: (29) 310-001.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
www.kozigallas.hu,
Örkény Város Polgármesteri
Hivatal Hirdetõtáblája,
Város honlapja,
Mi újság Örkényen
c. helyi lap.
Decs Nagyközség
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
714 Decs,
Fõ u. 23.

Decs Tesz-Vesz Óvoda
7144 Decs,
Ady Endre u. 12–16.
Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ában foglaltak
szerint az intézmény jogszerû mûködtetése,
vezetése.

Felsõfokú képesítés, óvodapedagógusi v., pedagógus-szakvizsga, pedagógus munkakörben szerzett
szgy – legalább öt év
szakmai tapasztalat, a nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejûleg létrejövõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pehi: 2012. jún. 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a szociális,
oktatási, kulturális és sport
bizottság javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt a kinevezésrõl.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., om., szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkáltatói igazolás,
pedagógus szakvizsga meglétét igazoló dokumentum
másolata, határozatlan idõre
szóló alkalmazás munkáltatói
igazolása, b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a pályázat nyílt ülésen való megtárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal, valamint
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a munkakör megnevezésével:
„óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Decs Nagyközség
Önkormányzata
7144 Decs,
Fõ u. 23.
f: Kondriczné
dr. Varga Erzsébet jegyzõ
Tel.: (74) 595-911.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.decs.hu
2012. március 5.
NKI internetes honlap:
2012. március 5.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Balatonfüred Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1.

Ferencsik János Zeneiskola Az adott nevelési-oktatási
8230 Balatonfüred,
intézményben pedagógus
Ady E. u. 13.
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai (egyetemi vagy fõiskoBem József Általános
lai szintû) v. és szakképIskola
zettség, továbbá pedagó8230 Balatonfüred,
gus szakvizsga, legalább
Iskola u. 2.
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
öt nevelési évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b., nyilatkozatot arról, hogy a pályázatnak zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgyalását kéri, hozzájáruló
nyilatkozatot a személyes
adatok pályázati eljárással
kapcsolatos kezeléséhez, b.

Bágyogszovát Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Bodonhely Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,

József Attila
Általános Iskola
9145 Bágyogszovát,
Árpád u. 51.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 1-jéig,
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.

Fõiskola, szakirányú felsõfokú v., pedagógus
munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat, pedagógus-szakvizsga – legLf: a Közokt.tv. 54. § és az alább öt év feletti szakmai
tapasztalat, alap szintû
55. § (2) bekezdése alapján. Az intézmény
informatikai rendszer-
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Kisbabot Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Rábapordány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9145 Bágyogszovát,
József A. u. 1.
Tel.: (96) 273-1700
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irányítási, ellenõrzési,
munkáltatói feladatainak
ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás
a fenntartóval.

ismeret, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny: fõiskola, fizika,
technika, rajz, ének,
gyógypedagógia, matematika, vezetõi gyakorlat
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
ECDL.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. márc. 31.
Pehi: 2012. máj. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályban
meghatározott vélemények
beszerzését követõen együttes képviselõ-testületi ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés a pályázatban
szereplõ iskolára vonatkozóan, vpr. a pályázatban szereplõ iskolára vonatkozóan,
b., om., nyilatkozat arról,
hogy a benyújtott pályázat
tartalma harmadik személlyel
közölhetõ, nyilatkozat arról,
hogy a pályázatban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, korábbi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(231/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „általános iskola igazgató” ellátva
kell benyújtani vagy személyesen:
Horváth László
Gyõr-Moson-Sopron Megye
9145 Bágyogszovát,
József A. u. 1.
Pc: Bágyogszovát Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Bodonhely Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Kisbabot Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Rábapordány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9145 Bágyogszovát,
József A. u. 1.
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f: Horváth László
Tel.: (96) 273-170.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.bagyogszovat.hu
2012. febr. 21.
NKI internetes honlap:
2012. febr. 21.
Dunaújváros
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2401 Dunaújváros,
Városháza tér 1.

Vasvári Pál
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Petõfi liget 1–2.

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

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. márc. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályban
meghatározott véleményezési
határidõk betartásával, a véleményezésre jogosultak által
készített jegyzõkönyvek beérkezését, ill. az oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottság ülését követõ
közgyûlés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók, vp.
a pótlékalap 250%.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr., beleértve a gazdálkodási programot is, szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési program, szakmai
életrajz.
A pályázathoz csatolni kell:
b., amely igazolja a büntetlen
elõéletet, valamint hogy a
pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
alatt, hiteles om., nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát
a véleményezésre jogosult
szervek megismerhessék, abba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban egy fûzött és
egy be nem fûzött példányban, valamint elektronikus
adathordozón kell
benyújtani.
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Pc: Dunaújváros
Megyei Jogú Város Jegyzõje
2401 Dunaújváros,
Városháza tér 1.
Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.

A Fõvárosi Önkormányzat
fenntartásában mûködõ
Pesterzsébeti
Közgazdasági
Szakközépiskola
és Szakiskola
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 30.
Beosztás:
Intézményvezetõ
(igazgató)
Munkakör:
Pedagógus

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, folyamatban lévõ tanulmányok
esetén a felsõoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezésérõl, ez esetben szükséges a képesítés megszerzésének igazolása a pályázatokról történõ testületi
döntés elõtt, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Lf: az irányadó jogszabáElõny: legalább
lyokban és a munkaköri le- három éves közoktatási
írásban meghatározott fel- intézményvezetõi gyak.,
adatok ellátása. A fenntartó idegennyelv-tudás (ezt
felügyelete és ellenõrzése igazoló dokumentum).
mellett önállóan vezeti és
képviseli a költségvetési
szervet. Ellátja az alapító
okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény
ingyenes használatába
adott vagyon
rendeltetésszerû
használatáért és
hasznosításáért, valamint
a költségvetési szervben
folyó szakmai munkáért.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán közöltek szerint:
2012. ápr. 16.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók és az
azonos intézménytípus igazgatóinak illetményével összhangban kerül
megállapításra.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-ot igazoló szakmai ön., vpr, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, om., ill. folyamatban lévõ tanulmányok
esetén a felsõoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezésérõl,
ez esetben szükséges a képesítés megszerzésének igazolása a pályázatokról történõ
testületi döntés elõtt, b., nyilatkozat (a pályázónak az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati
anyagának a véleményezõk
és döntéshozók részére történõ sokszorosításához,
továbbításához).
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, kettõ azonos
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szövegû és mellékletû példányban, zárt borítékban
(egy példányt nem kérünk
összefûzni), „Pályázat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal
Központi
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
f: dr. Kígyóssyné Privitzer
Györgyi és Égerer Orsolya
humánreferensek
Tel.: 327-1570,
999-9023.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 8.
Budapest, XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.

Fekete István
Általános Iskola
és Elõkészítõ Szakiskola
1126 Budapest,
Orbánhegyi út 7.
A munkakör megjelölése:
Tanár
A beosztás megjelölése:
Igazgató
(magasabb vezetõ)

Gyógypedagógiai tanári v. ÁEI: 2012. aug. 1.
és szakképzettség, legA vezetõi megbízás
alább öt év szgy.
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenést
követõ 30 nap.
Pehi: az NKI internetes oldaLf: az iskola irányítási, ellán való megjelenéstõl
lenõrzési, munkáltatói felszámított 90 nap.
adatainak ellátása, alapító
Illetmény, juttatás: a Kjt. renokirat szerinti feladatok eldelkezése az irányadók.
látása, kapcsolattartás
A pályázatnak tartalmaznia
a fenntartóval.
kell: vpr., szakmai ön., hiteles om., b., nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevõk
megismerhetik.
Pc, f.: Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási
és Közmûvelõdési Iroda
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.
Tel.: 224-5940.
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A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Örkény Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.

Huszka Hermina
Általános Iskola
2377 Örkény,
Bartók B. u. 56.
Lf: a Huszka Hermina
Általános Iskola intézményvezetõi feladatainak
ellátása a Közokt.tv. 55. §
(2) bekezdése alapján.

Büntetlen elõélet, pedagógus v., legalább ötéves
szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Örkény Város
Önkormányzat
Képviselõ-testületi ülése keretében kerül sor
a Közokt.tv. 102. § (3) bekezdésében foglalt vélemények beszerzését követõen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A magasabb vezetõ beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat, hogy hozzájárul a
döntés és tárgyalás során a
nyílt ülés tartásához.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
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postai úton, „Iskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
f: Kovács István
polgármester.
Tel.: (29) 310-001.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
www.közigallas.hu
Örkény Város Polgármesteri
Hivatalának hirdetõtáblája,
Város honlapja,
Mi újság Örkényen
c. helyi lap.
Hajmáskér Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete,
Sóly Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete és
Szentkirályszabadja
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
(Hajmáskér, Sóly és
Szentkirályszabadja
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása)
8192 Hajmáskér,
Kossuth u. 31.

Gábor Áron
Általános Iskola
8192 Hajmáskér,
Iskola u. 1.

Felsõfokú pedagógusi v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, pedagógus- vagy
közoktatási vezetõi szakLf: az intézmény törvényes vizsga, magyar állampolmûködtetésének biztosítá- gárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
sa, vezetõi feladatok
Elõny: legalább ötéves
ellátása.
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat beadási határidejét követõ 30. nap utáni
testületi ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton „Gábor
Áron Általános Iskola intézményvezetõ” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u. 31.
f: tel.: (88) 587-470.

Tibolddaróc Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3423 Tibolddaróc,
Széchenyi út 1.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
3423 Tibolddaróc,
Kácsi út 15.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. júl. 14.

Általános iskolai pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség, valamint másodszor

852

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Tuzsér-Tiszabezdéd
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Intézményfenntartói
Társulás
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Lf: az általános iskolai
igazgató – mint intézményvezetõ – felelõs az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban,
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy
kollektív szerzõdés (közalkalmazotti szabályzat)
nem utal más hatáskörbe.
Ellátja a Közokt.tv.
54. §-ában meghatározott
más lényeges feladatokat.

és további alkalommal történõ megbízás esetén pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatás-vezetõi szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók, szükség esetén
komfortos lakást biztosít
az önkormányzat.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: b., hiteles om., szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban kell
benyújtani.
Pc: Tibolddaróc Község
Polgármestere
3423 Tibolddaróc,
Széchenyi út 1.

Közös Fenntartású
Lónyay Menyhért
Általános Iskola
4623 Tuzsér,
Lónyai út 1.

Pedagógus munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú
iskolai v., pedagógus
munkakörben szerzett,
legalább ötéves szakmai
tapasztalat, pedagóLf: a Közokt.tv. 54. § és
gus-szakvizsga, büntetlen
55. § (2) bekezdésében
elõélet.
foglaltak szerinti feladatok Elõny: intézményvezetõi
ellátása.
szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 1.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályi
elõírásokban meghatározott
véleményezési jogok gyakorlását követûen a pályázatokat
a Tuzsér-Tiszabezdéd Közoktatási Intézményfenntartói
Társulás Társulási Tanácsa
bírálja el.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program, om., b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
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helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program, om., b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(1496/1/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Tuzsér-Tiszabezdéd
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
4623 Tuzsér,
Kossuth u. 70.
f: dr. Szép Béla
Tel.: (45) 441-001.
Kálló Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
és Erdõtarcsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2175 Kálló,
Kossuth u. 16.

Kállói II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2175 Kálló,
Szent István király u. 10.
Tagintézmények:
2175 Kálló,
Kossuth u. 3.
2177 Erdõtarcsa,
Dózsa u. 7.
Lf: a Közokt.tv. 54. §-ában
meghatározott feladatok ellátása. Különösen az intézmény szakszerû és törvényes mûködésének, valamint a takarékos gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
és döntés az intézmény
mûködésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más szerv hatáskörébe.

Fõiskola, egyetem
a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései
és a 18. §-a szerinti v.,
Legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, a nevelésioktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatási intézményben szerzett legalább
ötéves vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 15-ig, határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 15.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleményezési határidõ leteltét követõen, a pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testületek
együttes ülésükön döntenek.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget igazoló okmányok, vagy közjegyzõ által hitelesített om., részletes
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
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ben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a képviselõ-testület, a
bizottság nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalják
a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, postai
úton, elektronikusan, valamint CD-n „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kálló Község
Polgármester
2175 Kálló,
Kossuth u. 16.
e-mail: hivatal@kallo.hu
f: Ivanovics István
polgármester
Tel.: (32) 577-001.
A pályázati kiírás további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
iskola honlapja,
kallo.hu
erdotarcsa.hu
Kálló és Erdõtarcsa Község
Önkormányzatának hirdetõtáblái.
Corvina Óvoda és
Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Mátyás király krt. 46.

Corvina Óvoda és
Általános Iskola
Mathiász János
Általános Iskolája

Fõiskolai tanári v., tanítói
v., legalább öt év szgy.,
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2012. aug. 21.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-ig szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: a beadási határidõt követõ 45 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, vpr.,
amely tartalmazza a társult
egységekkel történõ együttmûködési elképzeléseket,
szakmai ön., nyilatkozatot,
hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, hiteles om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat beadásának
módja: postai úton kell
benyújtani.
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Pc: Corvina Óvoda és
Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Mátyás király krt. 46.
f: Lóczi László
Tel.: (30) 924-8419.
e-mail:
matyasisk@axelero.hu
Kecskemét Megyei Jogú
Város Közgyûlése
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.

Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata
fenntartása alá tartozó
Széchenyivárosi
Óvoda és Általános Iskola
Az intézményvezetõ közalkalmazotti munkaköre:
pedagógus
Az intézményvezetõi megbízás magasabb vezetõi
megbízásnak minõsül.

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,
a Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott v., szakvizsga, szgy. és szakképzettség, figyelemmel a
17. § (1)–(2) bekezdésére,
és a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésen
részt vevõk juttatásairól és
Lf: az intézmény egyszekedvezményeirõl szóló
mélyi felelõs vezetõjeként 277/1997. (XII. 22.)
biztosítja az intézmény
Korm. rendelet 20. §
rendeltetésszerû mûködé- (5) bekezdésére.
sét, felelõs az intézmény
A munkáltatóval közalkalésszerû és takarékos gazmazotti jogviszonyban áll,
dálkodásáért, a költségve- vagy a megbízással
tési elõirányzat betartásá- egyidejûleg
ért, gyakorolja az intézközalkalmazotti
ményben foglalkoztatottak- munkakörbe kinevezhetõ.
kal kapcsolatos
munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a
fenntartó önkormányzat,
valamint a hatóságok elõtt.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történt közzétételétõl számított 30 nap.
Pehi: a szakértõi bizottság
írásbeli véleményének, valamint a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
szóló 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendeletben felsorolt,
egyéb véleményezésre jogosultak véleményezési határidejének lejárta után a
30. napot követõ elsõ testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt, valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, om., b.. arról, hogy büntetlen elõéletû, ill. nem áll a
munkakörének megfelelõ,
vagy a munkaköre részét képezõ foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, az illetmény
megállapításához szükséges
korábbi jogviszonyokról,
munkaviszonyokról kiadott
munkáltatói igazolást, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy apályázó
hozzájárul-e a személyét
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érintõ ügy nyilvános ülésen
történõ tárgyalásához, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy intézményvezetõi megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozatot
a Kt. 55. § (5) bekezdésében,
valamint a Kjt. 41. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi okokra.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetõséget
nem biztosít.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, egy
példányban „Pályázat
a Széchenyivárosi Óvoda és
Általános Iskola intézményvezetõi beosztására” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kecskemét
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztály
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Félemelet 13–15.
f: Vazul Zsolt
Intézményi Osztály vezetõje
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Tel.: (76) 513-513/2198.
Tiszaalpár
Nagyközségi
Önkormányzata
6066 Tiszaalpár,
Árpád tér 1.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
és Könyvtár
6066 Tiszaalpár,
Alkotmány u. 16.

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdésben
felsorolt – felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, a Kjt.
20. §-a szerint, másodszor
és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga kere-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: legalább öt év szgy. igazolása, szakmai ön., b., om.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy nyertes
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Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.

2

Neumann János
Általános Iskola
9700 Szombathely,
Losonc u. 1.
Tel.: (94) 313-399

3

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
9774 Sorkifalud,
Kossuth L. u. 75.

4

tében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.
A nyertes pályázónak az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie.

pályázóként a 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
idõben vagyonnyilatkozatot
tesz, szakmai helyzetelemzésre épülõ vpr. a fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozatot, hogy a magasabb vezetõi
megbízás elnyerése esetén a
pályázóval szemben a Kjt.
41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó
nyílt vagy zárt ülésen kéri a
pályázat megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, három
eredeti példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Tiszaalpár
Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár,
Árpád tér 1.

A jogszabályokban meghatározott v., szakképzettség, pedagógus szakvizsga
és szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakképzettség, ill. ezzel
egyenértékû képzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
f: Nevelési és Oktatási Iroda
Tel.: (94) 520-214.
Pc: Dr. Puskás Tivadar
polgármester
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.

Fõiskolán szerzett pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
szakirányú, legalább öt év
feletti pedagógus munkakörben szerzett szgy., magyar állampolgárság,

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 26.
Pehi: 2012. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Mûvészeti
Szakközépiskola
9700 Szombathely,
Paragvári u. 77.
Tel.: (94) 311-264

Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.
Tel.: (94) 322-881
Fax: (94) 321-286
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Szolnok
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.

2

Szandaszõlõsi
Általános Iskola,
Mûvelõdési Ház és
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

6. szám

3

4

büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval pedagógus munkakörben fennálló határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörbe,
határozatlan idõre
kinevezhetõ.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, om., b., nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számmal (38/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „igazgatói pályázat”
megjelöléssel, két példányban (egy eredeti, egy másolat) és egy darab CD-n
(elektronikus formában) kell
benyújtani..
Pc: Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései és
18. §-a szerinti v. és szakképzettség, felsõfokú iskolai v. és szakképzettségnek megfelelõ, legalább
öt év pedagógus munkakörben eltöltött szgy.,
igazgatói megbízást az
kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt
szempontként vizsgálja a
pályázó szakmai koncepcióját, pályázatának Szolnok város Közoktatási
Intézkedési Tervéhez, a
Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Tervhez, valamint az Önkor-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pehi: várhatóan 2012. május
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázót az
erre a célra létrehozott szakértõi bizottság meghallgatja,
majd az intézményi fórumok
véleményezését követõen, az
Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a pályázatokat Szolnok Megyei
Jogú Város Közgyûlése bírálja el. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet 14/C. § rendelkezései az irányadók.
A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétõl függõ-
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mányzat Minõségirányítá- en munkáltatói döntésen alapuló illetményrész
si Programjához való
állapítható meg.
illeszkedését.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, különös figyelemmel Szolnok Város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervében, a Közoktatási
Esélyegyenlõségi Intézkedési
Tervben, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minõségirányítási
Programjában foglaltakra.
A szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program az
alábbi területekre térjen ki,
amely egyben a pályázat
szerkezeti felépítése:
stratégiai tervezés és irányítás, pedagógiai munka stratégiai tervezése, a meghatározott értékrend alapján a kívánatos szervezeti kultúra tudatos formálása, a folyamatos
fejlesztést kísérõ – intézményi – változásmenedzselési
koncepció rendelkezésre állásának a biztosítása, operatív vezetés, nevelõmunka irányítása, folyamatorientált
mûködtetés, a szükséges személyi állomány rendelkezésre állásának a biztosítása,
szakmai kompetenciáinak
fejlesztése, teljesítménymenedzselése, differenciált ösztönzési rendszer mûködtetése, az intézmény belsõ nyilvánosságának beavató, cselekvésre ösztönzõ mûködtetése, „Jó gazda” biztonságos
intézménymûködtetés, költségérzékenységen alapuló
hatékonyság biztosítása, mûködést, fejlesztést támogató
külsõ források felkutatása,
bevonása, partnerközpontúság, intézményen belüli partnerekkel való együttmû-
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ködés, az intézmény alapmûködéséhez kapcsolódó érdekhordozókkal való
együttmûködés.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b. (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendõ az igazolás a
foglalkoztatás fennállásáról),
nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot elbíráló testület a
személyét érintõ napirendi
pont tárgyalásakor nyilvános
ülést tartson, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó személyes kompetenciarendszernek
való megfelelését a pályáztató személyiségvizsgálat során mérhesse, nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, kizárólag írásban „PÁLYÁZAT”
megjelöléssel ellátva,
két példányban kell
benyújtani.
Pc: Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.
f: SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság
Oktatási és Ifjúsági Osztály
osztályvezetõje.
Tel.: (56) 503-4700.
Szolnok Megyei Jogú Város
közoktatási intézményvezetõinek Személyügyi Kézikönyve Szolnok város honlapján található
(www.szolnok.hu)
Vasvár Város
Képviselõ-testülete
9800 Vasvár,
Alkotmány u. 1.

Vasvár
Városi Zeneiskola
9800 Vasvár,
Kossuth L. u. 1.

Felsõfokú szakirányú v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyak., magyar állampol-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
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Lf: az intézmény tevékenységének szervezése, irányítása és ellenõrzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

gárság, büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.

lan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, eddigi munkahelyeinek és munkakörének felsorolása, om.,
b., nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, személyesen vagy postai úton
kell benyújtani.
Pc: Vasvár város
polgármestere
9800 Vasvár,
Alkotmány u. 1.

Vasvári Kardos László
Általános iskola
9800 Vasvár,
József A. u. 23–25.
Lf: az intézmény tevékenységének szervezése, irányítása és ellenõrzése a
mindenkor hatályos
jogszabályok szerint.

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Csömör Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2141 Csömör,
Szabadság út 5.

Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház
2141 Csömör,
Vörösmarty u. 1.

Fõiskolai közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkakör szakvizsga,
Lf: az intézmény törvényes vagy a kulturális szakemmûködtetése, munkáltatói, berek szervezett képzési
rendszerérõl, követelmévezetõi, szakmai, gazdálnyeirõl és a képzés finankodási és alapító okirat
szerinti feladatok ellátása. szírozásáról szóló 1/2000.
A gazdálkodással kapcso- (I. 14.) NKÖM rendelet
latos feladatait az
szerint akkreditált
vezetési-szervezési,
államháztartási törvény
pénzügyi-gazdasági,
tartalmazza.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig,
határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenést követõ 60 nap.
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Kengyel Községi
Önkormányzat
5083 Kengyel,
Szabadság út 10.

2

Kengyeli
Általános
Mûvelõdési Központ
5083 Kengyel,
Kossuth Lajos út 100.
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államháztartási ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõi tanfolyam eredményes elvégzése, közmûvelõdési végzettségének és szakképzetségének megfelelõ feladatkörben legalább
ötéves szgy.

Pehi: a véleményezési határidõ lejárta utáni testületi ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,
b., nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatot véleményezõ és elbíráló testület a
személyét érintõ tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson, nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetében
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Pályázat
a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház intézményvezetõi álláshelyére” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Fábri István
polgármester
Csömör Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2141 Csömör,
Szabadság út 5.

Az intézménytípusnak
megfelelõ szakirányú felsõfokú v., büntetlen elõélet, tízéves szgy.,
pedagógus-szakvizsga
és/vagy közoktatás-vezetõ
szakképzettség.
Elõny: többcélú közoktatási intézményben szerzett
vezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való megjelenéstõl számított 47. nap, 2012. ápr. 27.
(postabélyegzõ dátuma).
Pehi: 2012. júl. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók
+ vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket, a pályázat tartalmi követelményei alapján (vpr.)
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om. (munkáltatói
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vagy jegyzõi vagy közjegyzõi), egyéb végzettséget,
képzettséget igazoló om., b.,
nyilatkozatot személyes adatinak szükséges kezelésérõl a
pályázati eljárás során, nyilatkozatot pályázatának tárgyalási módjáról (Kengyel
Községi Önkormányzat képviselõ-testülete nyilt/zárt ülésen tárgyalja), nyilatkozatot
benyújtott pályázata tartalmának harmadik személlyel
való közölhetõségérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
nyomtatott formában lehet
benyújtani.
f: Nagy Szilárd
polgármester
Kengyel Községi
Önkormányzat
5083 Kengyel,
Szabadság út 10.
Tel.: (56) 583-400.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
2012. március 14.
Szolnok
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.

Szolnok városi
Pedagógiai Szakszolgálat
Magasabb vezetõi
(igazgatói)
megbízás ellátására
(pedagógus munkakör
mellett)

Pedagógiai szakszolgálati
intézményben pedagógus
munkakör betöltésére jogosító felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet 3. §-ában
foglaltak szerint, pedagógus-szakvizsga, a szakképesítésének megfelelõ pedagógiai szakszolgálati
munkakörben szerzett legalább öt év szgy., a vezetõi megbízás további feltétele a pedagógiai szakszolgálat intézményében
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 4.
Pehi: várhatóan 2012. május
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázót az
erre a célra létrehozott szakértõi bizottság meghallgatja,
majd az intézményi fórumok
véleményezését követõen,
az oktatási és kulturális
bizottság javaslata
alapján a pályázatokat
Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyûlése bírálja el.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet 14/C. § rendelkezései az irányadók.
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Városi Kollégium
Magasabb vezetõi
(igazgatói)
megbízás ellátására
(pedagógus munkakör
mellett)
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A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt
szempontként vizsgálja a
pályázó: szakmai koncepcióját, pályázatának Szolnok város Közoktatási Intézkedési Tervéhez, a
Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Tervhez, valamint az Önkormányzat Minõségirányítási Programjához való
illeszkedését.

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétõl függõen munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész
állapítható meg.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, különös figyelemmel Szolnok város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervében, a Közoktatási
Esélyegyenlõségi Intézkedési
Tervben, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az Önkormányzat Minõségirányítási
Programjában foglaltakra.
A szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program az
alábbi területekre térjen ki,
amely egyben a pályázat
szerkezeti felépítése:
stratégiai tervezés és irányítás, pedagógiai munka stratégiai tervezése, a meghatározott értékrend alapján a kívánatos szervezeti kultúra tudatos formálása, a folyamatos
fejlesztést kísérõ – intézményi – változásmenedzselési
koncepció rendelkezésre állásának a biztosítása, operatív vezetés, nevelõmunka irányítása, folyamatorientált
mûködtetés, a szükséges személyi állomány rendelkezésre állásának a biztosítása,
szakmai kompetenciáinak
fejlesztése, teljesítménymenedzselése, differenciált
ösztönzési rendszer mûködtetése, az intézmény belsõ
nyilvánosságának beavató,
cselekvésre
ösztönzõ mûködtetése,
„Jó gazda” biztonságos intézménymûködtetés, költségérzékenységen alapuló hatékonyság biztosítása, mûkö-

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdései és
18. §-a szerinti v. és szakképzettség, felsõfokú iskolai végzettségének és
szakképzettségének megfelelõ, legalább öt év pedagógus munkakörben eltöltött szgy., igazgatói
megbízást az kaphat, aki
az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt
szempontként vizsgálja a
pályázó: szakmai koncepcióját, pályázatának Szolnok város Közoktatási Intézkedési Tervéhez, a
Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Tervhez, valamint az Önkormányzat Minõségirányítási Programjához való
illeszkedését.
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dést, fejlesztés támogató külsõ források felkutatása, bevonása, partnerközpontúság, intézményen belüli partnerekkel való együttmûködés, az
intézmény alapmûködéséhez
kapcsolódó érdekhordozókkal való együttmûködés.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b. (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendõ az igazolás a
foglalkoztatás fennállásáról),
nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot elbíráló testület a
személyét érintõ napirendi
pont tárgyalásakor nyilvános
ülést tartson, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó személyes kompetenciarendszernek
való megfelelését a pályáztató személyiségvizsgálat során mérhesse, nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, kizárólag írásban „PÁLYÁZAT”
megjelöléssel ellátva,
két példányban kell
benyújtani.
Pc: Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.
f: SZMJV Polgármesteri
Hivatal Humán Igazgatóság
Oktatási és Ifjúsági Osztály
osztályvezetõje
Tel.: (56) 503-4700.
Szolnok Megyei Jogú Város
közoktatási intézményvezetõinek Személyügyi Kézikönyve Szolnok város
honlapján található
(www.szolnok.hu)
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Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
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Nyitra Utcai
Általános
Mûvelõdési Központ
(óvoda, általános iskola
és közmûvelõdés)
9700 Szombathely,
Nyitra u. 15.
Tel.: (94) 500-136
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A jogszabályokban meghatározott v., szakképzettség, pedagógus-szakvizsga és szgy.
Elõny: közoktatási vezetõi
szakképzettség, ill. ezzel
egyenértékû képzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 13.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban kell
benyújtani.
Pc: Dr. Puskás Tivadar
polgármester
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.
f: Nevelési és Oktatási Iroda
Tel.: (94) 520-214.

Oladi Általános
Mûvelõdési Központ
(általános iskola,
középiskola
és közmûvelõdés)
9700 Szombathely,
Simon István u. 2–6.
Tel.: (94) 509-590
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