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JOGSZABÁLYOK

A nemzeti erõforrás miniszter 13/2012. (III. 6.)

NEFMI rendelete

az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által

végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajá-
tos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény 47. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-
körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget veze-
tõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladat-
körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény szerinti nyilvántartásba vételi eljárásért a
kérelmezõ elõadó-mûvészeti szervezetnek és elõadó-mû-
vészeti szakmai érdekképviseleti szervezetnek (a továb-
biakban együtt: kérelmezõ) igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetnie.

(2) A kérelmezõ nyilvántartásba vételi eljárásának díja
az elsõfokú eljárásban 25 000 forint, a másodfokú eljárás-
ban 16 000 forint.

(3) Az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartási
adatainak kiegészítésével kapcsolatos eljárás díja az el-
sõfokú eljárásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban
16 000 forint.

2. §

A kérelmezõnek a nyilvántartásba vétel alapjául szol-
gáló adataiban, valamint a nyilvántartott adataiban bekö-
vetkezõ változások nyilvántartásban történõ átvezetéséért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mérté-
ke az elsõfokú eljárásban 15 000 forint, a másodfokú eljá-
rásban 16 000 forint.

3. §

(1) A támogatások igénybevételére vonatkozó jogo-
sultság igazolásáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljárásban

10 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint össze-
gû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támoga-
tási igazolás kiállításáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljá-
rásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint
összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

4. §

(1) Az elsõfokú eljárásért megfizetett igazgatási szol-
gáltatási díj a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továb-
biakban: hatóság) bevétele.

(2) A másodfokú eljárásért megfizetett igazgatási szol-
gáltatási díj a kultúráért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium bevétele.

5. §

(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalás-
sal vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel
kell megfizetni az eljárás megindítását megelõzõen. Az el-
járási díjak befizetése során az átutalás közlemény rovatá-
ban, illetve a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés
befizetõ azonosító rovatában az „Elõadó-mûvészeti Iroda”
megjelölést, továbbá a kérelmezõ nevét, és ha már ismert,
a nyilvántartási számát is fel kell tüntetni. A díj megfizeté-
sét a kérelem papír alapú benyújtása esetén az átutalási bi-
zonylat vagy a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolá-
sával kell igazolni.

(2) A másodfokú eljárásért fizetendõ díjat a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell be-
fizetni.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 7. § (2) bekezdése 2012.
március 31-én lép hatályba.

7. §

(1) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek
nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizeten-
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dõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.)
OKM rendelet 3. §-a és 4. §-a.

(2) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek
nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.)
OKM rendelet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 14/2012. (III. 6.)

NEFMI rendelete

az elõadó-mûvészeti szervezetek

és az elõadó-mûvészeti érdekképviseleti szervezetek

mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások

és adatszolgáltatások részletes szabályairól

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tör-
vény 47. § (2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglalt felha-
talmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Mi-
niszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatásköré-
rõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – a követke-
zõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. bábelõadás: jellemzõ módon bábmûvészek közre-

mûködésével, bábmûvészeti eszközök és megoldások fel-
használásával elõadott színházi alkotás,

2. gyermek- és ifjúsági elõadás: a 0–18 éves korosz-
tály életkori, értelmi-érzelmi sajátosságainak megfelelõ
és e korosztály színházi igényeinek kielégítését célzó
elõadás,

3. hangfelvétel: zenekari (énekkari) mûnek közönség
részvétele nélkül, stúdiókörülmények között készült,
a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tett rögzítése,

4. ifjúsági hangverseny: speciálisan a gyermek- és ifjú-
sági korosztály számára rendezett, esetenként zenei isme-
retterjesztéssel is összekötött hangverseny, amelyen a kö-
zönség szervezett formában vesz részt, vagy a jegyeket az
általánostól eltérõ, kedvezményes helyáron értékesítik,

5. kamarakórus: oratorikus vagy a cappella mûvek
elõadására alkalmas elõadó-mûvészeti szervezet, mely-
nek létszáma legalább 12, legfeljebb 30 fõ,

6. koprodukciós bemutató: az olyan elõadás, amelyet
két vagy több, nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szer-
vezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet vala-
mennyi létrehozó elõadó-mûvészeti szervezet – amennyi-

ben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó
játszóhellyel – valamely játszóhelyén bemutattak (a ko-
produkciós bemutatót a létrehozó valamennyi elõadó-
mûvészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti),

7. társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító
támogatás: az adóévben az elõadó-mûvészeti szervezet te-
vékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott
támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térí-
tés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

2. A nyilvántartásba vételi eljárás

2. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek
hiányában a szervezet képviselõje a nyilvántartásba vételi
kérelmét az 1. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja
be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kére-
lem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az elõadó-mûvészeti szervezet módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata,

b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek-
rõl vezetett törzskönyvi nyilvántartásból származó,
a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vo-
natkozó hiteles kivonat,

c) civil szervezet vagy egyesület esetén a bírósági nyil-
vántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szerve-
zet képviselõjének kérelmére – kiadott, 30 napnál
nem régebbi kivonat,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó non-
profit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi cégkivonat.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratokat – amennyi-
ben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti ál-
lamigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ
adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

3. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti
szervezet képviselõje a nyilvántartásba vételi kérelmet a
2. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be az elõ-
adó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kére-
lem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szer-
vezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
hatályos létesítõ okirata,

b) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szer-
vezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos
adatairól – a szervezet képviselõjének kérelmére –
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kiadott, az igazságügyért felelõs miniszter rendeleté-
ben meghatározott tartalmú, 30 napnál nem régebbi
kivonat.

(3) A (2) bekezdésében felsorolt okiratokat – amennyi-
ben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti ál-
lamigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ
adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

4. §

Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõ-
adó-mûvészeti szervezetet a 2. § (1) bekezdése, az elõ-
adó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezetet a
3. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott adatok alapján
nyilvántartásba veszi.

5. §

(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv minden
év február 15-ig az elõadó-mûvészeti szervezetek támoga-
tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.
évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (4) bekez-
désében foglaltak végrehajtása érdekében tájékoztatást kér
a kultúráért felelõs minisztertõl (a továbbiakban: minisz-
ter) az állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szerveze-
tekrõl.

(2) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az ál-
lam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetek esetén
a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáltatott adatokban be-
következett változásra tekintettel – a miniszter tájékoztatá-
sa alapján, a közléstõl számított 15 napon belül – módosít-
ja a nyilvántartást.

6. §

Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a nyilván-
tartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetek, továbbá az
elõadó-mûvészeti érdekképviseleti szervezetek jegyzékét
minden év július 31-ig megküldi a miniszter, továbbá az
elõadó-mûvészeti bizottságok részére.

7. §

(1) Ha a költségvetési szervként mûködõ elõadó-mûvé-
szeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy
az eljárás jogerõs befejezését követõen megszûnik, és köz-
feladatainak ellátására közhasznú szervezetté minõsített
nonprofit gazdasági társaság jön létre, a fenntartó, ennek
hiányában a szervezet képviselõje a közhasznúvá minõsí-
tett nonprofit gazdasági társaság bejegyzésétõl számított

15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosí-
tására irányuló kérelemmel együtt – köteles az elõadó-mû-
vészeti államigazgatási szervnél a változást bejelenteni, és
az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.

(2) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képvise-
lõje az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi
az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek

a) a megszüntetõ jogszabály megjelölését vagy a költ-
ségvetési szervet megszüntetõ hatályos okirat máso-
latát,

b) a törzskönyvi nyilvántartásból való törlési határozat
másolatát,

c) a cégbírósági bejegyzõ végzés másolatát,
d) a hatályos létesítõ okirat másolatát,
e) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
f) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényérõl.
(3) Ha a gazdasági társaságként mûködõ elõadó-mûvé-

szeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy
az eljárás jogerõs befejezését követõen a Gt. 66. §-a alap-
ján megszûnik, és közfeladatainak ellátására költségvetési
szerv jön létre, a fenntartó, ennek hiányában a szervezet
képviselõje a költségvetési szerv nyilvántartásba vételétõl
számított 15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatai-
nak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnél a változást be-
jelenteni, és az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képvise-
lõje a (3) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek

a) a megszûnt gazdasági társaság cégnyilvántartásból
való törlésére vonatkozó cégbírósági végzést,

b) a költségvetési szerv létesítésérõl rendelkezõ jogsza-
bály megjelölését vagy a költségvetési szerv létesíté-
sérõl rendelkezõ hatályos okirat másolatát,

c) a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló határo-
zat másolatát,

d) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényérõl.
(5) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (2) és

(4) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mû-
vészeti államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szerv-
hez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(6) A mûködési forma (1) és (3) bekezdés szerinti meg-
változása esetén a fenntartó vagy ennek hiányában a szer-
vezet képviselõje által az 1. mellékletben foglaltakon kívül
szolgáltatott adatok az újonnan létrejött elõadó-mûvészeti
szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendõk.

8. §

(1) Ha a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szerve-
zet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy
részét – az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntar-
tói, ezek hiányában legfõbb szervének döntése alapján –
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a továbbiakban egy újonnan létrejött elõadó-mûvészeti
szervezet látja el – ideértve a korábban létezõ, de nyilván-
tartásban nem szereplõ szervezetet is – a feladatot átvevõ
elõadó-mûvészeti szervezet fenntartójának, ennek hiányá-
ban képviselõjének az újonnan létrejött elõadó-mûvészeti
szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell be-
nyújtania a változástól, vagy annak ismertté válásától szá-
mított 15 napon belül.

(2) Ha a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szerve-
zet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy
részét – az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntar-
tói, ezek hiányában legfõbb szervének döntése alapján –
a továbbiakban egy nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti
szervezet látja el, a feladatot átvevõ elõadó-mûvészeti
szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a vál-
tozást köteles bejelenteni az elõadó-mûvészeti államigaz-
gatási szervnek a változástól, vagy annak ismertté válásá-
tól számított 15 napon belül.

(3) A fenntartó, ennek hiányában a legfõbb szervnek az
(1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatátadásra vo-
natkozó döntését – a mûködési-szervezeti formához igazo-
dóan – a feladatátadással érintett elõadó-mûvészeti szerve-
zetek megszüntetõ, létesítõ okiratával, továbbá a feladat
átadását rögzítõ egyéb okirattal kell igazolnia.

(4) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (3) bekez-
désben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mûvészeti
államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez törté-
nõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(5) Az elõadó-mûvészeti alaptevékenységnek az (1) és
(2) bekezdés szerinti teljes körû átadása esetén a feladatot
átadó elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiá-
nyában a képviselõje által az 1. mellékletben foglaltakon
kívül szolgáltatott adatok a feladatot átvevõ elõadó-mûvé-
szeti szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendõk.

(6) Az elõadó-mûvészeti alaptevékenységnek az (1) és
(2) bekezdés szerinti részleges átadása esetén, amennyiben
az átadó elõadó-mûvészeti szervezet minõsített szervezet
volt, mind a feladatot átadó, mind az átvevõ elõadó-mûvé-
szeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a
minõsítésre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti adattarta-
lommal köteles adatot szolgáltatni az (1) és (2) bekezdés
szerinti határidõn belül.

3. A minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás

9. §

(1) A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mû-
vészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje
a minõsítéshez szükséges adatokat a 3. melléklet szerinti
adattartalommal nyújthatja be az elõadó-mûvészeti állam-
igazgatási szervnek minden év augusztus 31-ig.

(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartó-
ja, ennek hiányában képviselõje a 3. melléklet szerinti
adattartalommal minden év augusztus 31-ig köteles adatot
szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv-
nek.

(3) Zenekar, énekkar akkor minõsíthetõ, ha az (1) be-
kezdésben elõírtakon túl minden év augusztus 31-ig nyi-
latkozik a 4. melléklet szerinti tárgyi feltételek meglétérõl
és az 5. melléklet szerinti fizetõnézõszám teljesítésérõl.

(4) A nemzeti minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás
során a nem állami fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet
esetében be kell nyújtani az elõadó-mûvészeti államigaz-
gatási szervnek a benyújtáskor hatályos, az állammal kö-
tött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szerzõdés mindkét fél
által hitelesített másolatát.

(5) A kiemelt minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás
során a nem önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti
szervezet esetében be kell nyújtani az elõadó-mûvészeti
államigazgatási szervnek a benyújtáskor hatályos, az ön-
kormányzattal kötött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szer-
zõdés mindkét fél által hitelesített másolatát.

10. §

Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõ-
adó-mûvészeti szervezetekrõl beérkezett adatlapokat min-
den év október 10-ig küldi meg az érintett elõadó-mûvé-
szeti bizottságok és a miniszter részére.

4. A központi költségvetésbõl folyósított

támogatás mértékének

megállapításához szükséges adatszolgáltatás

11. §

(1) A minõsített színház, balettegyüttes és táncegyüttes
fenntartója, ennek hiányában képviselõje köteles adatokat
szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek
a központi költségvetésbõl folyósított támogatásnak az
adatszolgáltatást követõ költségvetési évre meghatározott
mértékének megállapítása érdekében. Az adatokat tartalma-
zó mûvészeti évadbeszámolót a 6. melléklet szerinti adattar-
talommal az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek az
adatszolgáltatás évében záruló évadról kell benyújtani.

(2) Minõsített szabadtéri színház fenntartója, ennek hi-
ányában képviselõje – az évad sajátos idõtartamára való
tekintettel – az adatszolgáltatás évét megelõzõ, lezárt év-
adról köteles adatokat szolgáltatni.

(3) A minõsített zenekar, énekkar fenntartója, ennek hi-
ányában képviselõje köteles adatokat szolgáltatni az elõ-
adó-mûvészeti államigazgatási szervnek a központi költ-
ségvetésbõl folyósított támogatásnak az adatszolgáltatást
követõ költségvetési évre meghatározott mértékének meg-
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állapítása érdekében. Az adatokat tartalmazó mûvészeti
évadbeszámolót a 7. melléklet szerinti adattartalommal az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek kell benyúj-
tani.

(4) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartó-
ja, ennek hiányában képviselõje a létesítménygazdálkodá-
si célú mûködési támogatás mértékének megállapításához
szükséges adatokat a 8. melléklet szerinti adattartalommal
nyújtja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben részletezett adatszolgálta-
tás határideje június 10.

12. §

(1) Amennyiben a 6. és 7. mellékletnek a tervszámokra
vonatkozó adatlapján feltüntetett adatokban a benyújtást
követõen változás következik be, a módosított adatlapot
legkésõbb augusztus 31-ig kell benyújtani az elõadó-mû-
vészeti államigazgatási szervnek.

(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek fenn-
tartója, ennek hiányában képviselõje által benyújtott, a
6–8. mellékletben szereplõ összesített adatlapokat szín-
ház, táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bon-
tásban az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv jú-
lius 20-ig megküldi a miniszter és az érintett elõadó-mûvé-
szeti bizottságok részére. Az (1) bekezdésen foglaltaknak
megfelelõen módosított adatlapokat összesítve, színház,
táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bontás-
ban az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv szeptem-
ber 15-ig küldi meg a miniszternek és az érintett bizottsá-
goknak.

13. §

(1) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõ-
adások fizetõnézõszámát a vendég elõadó-mûvészeti szer-
vezet és a fogadó elõadó-mûvészeti szervezet a fizetõné-
zõszám megosztásáról szóló, az elõadó-mûvészeti szerve-
zetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint szá-
molhatja el.

(2) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõ-
adások elõadásszámát – az elõadásszámok megosztására
vonatkozó külön megállapodás hiányában – a vendég elõ-
adó-mûvészeti szervezet és a fogadó elõadó-mûvészeti
szervezet is elszámolhatja.

(3) Az évadbeszámolóban szereplõ, koprodukcióban
létrejött elõadások fizetõnézõszámát – a koprodukciót
létrehozó elõadó-mûvészeti szervezetek egymás játszó-
helyein tartandó elõadások esetén – a létrehozó felek a fi-
zetõnézõszám megosztásáról szóló, a létrehozó elõadó-
mûvészeti szervezetek által külön megállapodásban rög-
zítettek szerint számolhatják el.

(4) Az évadbeszámolóban szereplõ koprodukcióban
létrejött elõadások elõadásszámát a koprodukciót létre-
hozó elõadó-mûvészeti szervezetek egymás játszóhelye-
in tartandó elõadások esetén – az erre vonatkozó külön
megállapodás hiányában – mindegyik létrehozó elõadó-
mûvészeti szervezet elszámolhatja.

14. §

(1) A fizetõnézõszám megállapításakor zenekar, ének-
kar élõ közremûködése nélkül játszott zenés színpadi mû-
nek kell tekinteni valamennyi olyan zenés színpadi mûvet,
ahol a zenekart vagy énekkart hangfelvétel helyettesíti
(playback, fél-playback).

(2) A zenekar, énekkar élõ közremûködésével tartott
színházi elõadások fizetõnézõszámát kizárólag a színház
számolhatja el.

(3) Ha a zenekar, énekkar egy kortárs magyar mûvet
többször is mûsorára tûzött, annyiszor kell figyelembe
venni, ahány alkalommal azt a tárgyévben elõadták.

5. A támogatásra való jogosultság igazolása

15. §

(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a fenn-
tartó, a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzat, to-
vábbá az elõadó-mûvészeti szervezet kérelmére – a kére-
lem elõterjesztésétõl számított 15 napon belül – igazolja az
Emtv. szerinti támogatás igénybevételére vonatkozó jogo-
sultságot.

(2) Az igazolás tartalmazza:
a) a támogatásra jogosult elõadó-mûvészeti szervezet

nevét, székhelyét,
b) a nyilvántartásba vétel tényét, idõpontját,
c) a nyilvántartásba vételi számot.

6. A támogatási igazolás

16. §

(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõ-
adó-mûvészeti szervezet támogatója kérelmére a tárgyévet
(támogatás évét) követõ 60 napon belül kiállítja a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Tao.) szerinti adókedvezményre jo-
gosító támogatási igazolást.

(2) A kérelem tartalmazza az igazolás felhasználásának
célját, a támogató nevét, székhelyét és adószámát. A kére-
lemhez csatolni kell a támogatási szerzõdést, valamint a
teljesítés igazolását.
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(3) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdeké-
ben a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet a tárgyévet
követõ év január 31-ig adatot szolgáltat az elõadó-mûvé-
szeti államigazgatási szerv részére a „TESZOR 90.01
Elõadó-mûvészet”-be tartozó tevékenységek, továbbá a
„TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevé-
kenység”-bõl a bábszínházi elõadás általános forgalmi
adóval csökkentett tárgyévi tényleges jegy- és bérletbe-
vételérõl. E jegybevétel meghatározásánál az elõadó-mû-
vészeti szervezet külföldi elõadásaiból származó, a kül-
földi szerzõdõ fél által kiállított igazolásban szereplõ
jegybevételt is figyelembe kell venni.

(4) Az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója kérel-
mére a támogatási igazolás év közben is kiállítható a tárgy-
évben a támogatás tényleges teljesítéséig idõarányosan
megvalósult tényleges jegybevétel alapján, több támogató
esetén is annak legfeljebb 80%-áig. Ebben az esetben a tá-
mogatási kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl-
menõen csatolni kell a támogatott szervezetnek a támoga-
tásig idõarányosan realizált tárgyévi tényleges jegybevéte-
lérõl szóló nyilatkozatát is.

(5) A támogatási igazolás tartalmazza:
a) a támogatást nyújtó szervezet (adózó) megnevezé-

sét, székhelyét,
b) a támogatást nyújtó szervezet adószámát,
c) a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet megneve-

zését, székhelyét, nyilvántartási számát,
d) azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást

az elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységéhez jut-
tatta,

e) a támogatás nyújtásának idõpontját, valamint
f) az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.
(6) A társasági adókedvezmény igénybevételére jogo-

sító támogatás a támogató részére nem jelenthet vagyoni
és nem vagyoni elõnyt.

(7) Az elõadó-mûvészeti szervezet köteles a társasági
adókedvezményre jogosító támogatást elkülönítetten nyil-
vántartani.

(8) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a ki-
adott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába
került okiratokat, egyéb dokumentumokat az igazolás ki-
adásának évét követõ 10 évig köteles megõrizni.

7. Ellenõrzés

17. §

(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõ-
adó-mûvészeti szervezet támogatását követõ 5 éven belül
ellenõrzést folytat le, amelynek során vizsgálja különösen
a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentációk
helytállóságát, továbbá a társasági adókedvezmény igény-
bevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott

jegybevételt, valamint a támogatások rendeltetésszerû fel-
használását.

(2) A támogatás nyújtásának és igénybevételének a kö-
zösségi szabályok alapján történõ ellenõrzése érdekében,
továbbá a társasági adókedvezményre jogosító támogatás-
sal kapcsolatban keletkezett iratokat az elõadó-mûvészeti
szervezet, valamint a társasági adókedvezményt igénybe
vevõ támogató a támogatást követõ 10 évig köteles meg-
õrizni.

8. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet – a 19. §-ban meghatározott kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

19. §

(1) Az 1–12. §, a 13 § (2) és (4) bekezdése, a 14. §, a
24. § (2) bekezdése, valamint az 1–8. melléklet 2012. már-
cius 31. napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket a hatály-
balépés napján és az azt követõen indult, valamint a megis-
mételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 13. § (1) és (3) bekezdése 2012. augusztus 1-jén
lép hatályba.

20. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kap-
csolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továb-
bá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges
tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõ nézõszám alsó hatá-
ráról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet alapján nyil-
vántartásba vett, 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ
elõadó-mûvészeti szervezetek a 4. § szerinti nyilvántar-
tás részét képezik.

21. §

A 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ elõadó-mû-
vészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képvise-
lõje 2012. április 30-ig a nyilvántartásban szereplõ ada-
tainak kiegészítéséhez szükséges adatszolgáltatási köte-
lezettséggel tartozik az elõadó-mûvészeti államigazgatá-
si szervnek. Az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója,
ennek hiányában képviselõje a nyilvántartás kiegészíté-
séhez szükséges adatokat az 1. melléklet szerinti adattar-
talommal nyújtja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási
szervnek.
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22. §

A 2011. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig terjedõ
évadra a 6. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott
mûvészeti évadbeszámolóban teljesített adatszolgáltatás
során a nyilvántartásba vett színházak, bábszínházak, ba-
lett- vagy táncegyüttesek vendég- és tájelõadásainak fize-
tõnézõszámát a létrehozó és a fogadó elõadó-mûvészeti
szervezet is elszámolhatja.

23. §

A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mûvésze-
ti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a
2013. költségvetési évre vonatkozó, minõsítéshez szüksé-
ges adatokat a 9. §-ban elõírt mellékletek szerinti adattar-
talommal legkésõbb 2012. április 10-ig nyújthatja be az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek. A 3. mellék-

let szerinti adatszolgáltatás során az utolsó lezárt évadra
vonatkozó adatokat kell megadni.

24. §

(1) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek
mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes sza-
bályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenysé-
géhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõné-
zõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet
10–12. §-a.

(2) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek
mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes sza-
bályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenysé-
géhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõné-
zõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM ren-
delet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

970 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám



8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 971

Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok 

I. Alapadatok 
 
1. szervezet neve 
2. szervezeti forma 
3. törzskönyvi nyilvántartási szám (költségvetési szerv)/cégjegyzékszám (nonprofit gt.)/bírósági 

nyilvántartási szám (társadalmi szervezet) 
4. közhasznúsági fokozat 
5. adószám 
6. bankszámlaszám 
7. szervezet alapításának éve  
8. ha a nyilvántartásba vételi kérelem évétől számított 3 éven belül alapították, az előadó-művészeti 

tevékenység tényleges megkezdésének éve 
9. székhely  
10. alapító okiratban szereplő telephely(ek) 
11. levelezési cím 
12. honlap címe 
13. szervezet kapcsolattartó személyének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 
14. fenntartó neve 
15. fenntartó szervezeti formája 
16. fenntartó székhelye 
17. fenntartó levelezési címe 
18. fenntartó kapcsolattartójának neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 
19. civil szervezet esetén a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 

 
II. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölés 
Minden előadó-művészeti szervezet számára kitöltendő. A megfelelő típus aláhúzandó. 
1. színház (egy tagozat esetén a tagozat megnevezésével) 
2. táncegyüttes 

(ezen belül) balettegyüttes 
3. zenekar 
4. énekkar  

 
III. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölés 
Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus aláhúzandó. 

 
  1. többtagozatos színház  

1.1.próza 
1.2.zenei 
1.3.tánc 

2. bábszínház 
3. gyermek- és ifjúsági színház 
4. kamarazenekar 
5. kamara-szimfonikus zenekar 
6. szimfonikus zenekar 
7. népi koncertzenekar 
8. big band 
9. kamarakórus 

 
IV. Az előadó-művészeti szervezet működése szerinti típusmegjelölés 

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus(ok) aláhúzandó(k). 
1. független színház  
2. produkciós színház 
3. befogadó színház 
4. szabadtéri színház 
5. nemzetiségi színház 

1. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez



Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges 
adatok  

1. szervezet neve 
2. szervezeti forma 
3. bírósági nyilvántartási szám 
4. bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátuma 
5. működési terület (a megfelelő aláhúzandó) 

színházművészet/zeneművészet/táncművészet 
6. tagok, tagszervezetek száma összesen 

ebből állami vagy önkormányzati fenntartású tagszervezetek száma 
7. székhely 
8. levelezési cím 
9. honlap címe 
10. a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 
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2. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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A minősítéshez szükséges adatok 
 

1. a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet neve 
2. székhelye 
3. fenntartó neve 
4. az Emtv. szerint megkötött közszolgáltatási szerződés esetén 

4.1.  szerződő fél neve  
4.2.  szerződő fél székhelye 
4.3. a szerződés megkötésének időpontja 
4.4. a szerződés időbeli hatálya (kezdő és befejező időpontja) 

3. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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5. Munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészekre – ide nem értve a gyermekszereplőket –, továbbá nem művészi munkakörben foglalkoztatottakra 
vonatkozó adatok 
Az adatokat az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni. 
 

Foglalkoztatottak (fő) 

Összes foglalkoztatottból szakirányú felsőfokú 
végzettséggel vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (2) 
bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezők 

száma (fő) 

Közalkalmazottként/munkaviszonyban 
foglalkoztatott 

 

Összes 
foglalkozta- 
tott 

Teljes 
munkaidőben 
foglalkozta- 
tott 

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott 

Szerződéses 
jogviszony- 
ban 
foglalkozta- 
tott 

Közalkalmazottként/munkaviszonyban 
foglalkoztatott 

Szerződéses 
jogviszony- 
ban 
foglalkoztatott 

Az összes 
foglalkoztatott és a 
felsőfokú 
szakképzettséggel 
vagy a Kjt. 63. § (2) 
bekezdésében 
meghatározott 
elismeréssel 
rendelkezők aránya 
(%) 

összes nem művészi 
munkakörben 
foglalkoztatott 

          

összes művészi 
munkakörben 
foglalkoztatott 

              

színész               
bábszínész               
magánénekes               
magántáncos               
énekes 
hangszeres szólista 

              

táncos szólista               

rendező               
főrendező               
karmester        
karnagy, karvezető, 
karigazgató 

              

népi zenekar vezető               
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művészeti vezető, 
művészeti igazgató               

főzeneigazgató, 
zeneigazgató, zenei 
vezető, zenekar-igazgató 

              

koreográfus               
balettigazgató               
balettmester               
dramaturg               
lektor               
díszlettervező               
jelmeztervező               
festő               
szobrász               
bábtervező               
bábkészítő               
szcenikus               
világítástervező        

opera-, szimfonikus és 
kamarazenekari tag               

egyéb zenekari tag               

énekkari tag               
tánckari tag               
artista               
pantomimes               
segédszínész               
vers- és prózamondó               
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6. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének kinevezésére vonatkozó adatok 
 
I. Az Emtv. rendelkezései alapján létrejött vezetői megbízás esetén a vezetői pályázat eredményéről szóló 
döntés munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozata az alábbiak szerint: 
 
 
Alulírott  ……………………………………………………………………………………………, a (szervezet 

neve:) …………………………………………..………………………………………………… (székhely címe: 

………………………………………………………………………………………………..) előadó-művészeti 

szervezet vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy (vezető neve:)   

…………………………………..…………………………………………….…..……..  megbízására az Emtv. 

39-42. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően került sor. 

A pályázat kiírásának napja: 

Döntés időpontja: 

Kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja): 

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához 

adtam ki. 

Dátum  

Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása 

Ph 

II. Nem az I. pont alapján létrejött kinevezés esetén a munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozat az 
alábbiak szerint: 
 
Alulírott  ………………………………………………………………………………………, a (szervezet 

neve:) ……………………..………………………………………………… (székhely címe: 

…………………………………………………………………………..) előadó-művészeti szervezet 

vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy a szervezet vezetője 

(vezető neve:)   …………………………………..……………………………….…..………., aki a 

………………….…. év …………………………… hónap ………………… napján hozott döntés szerint 

látja el vezetői feladatait. 

A kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja): 

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához 

adtam ki. 

Dátum  

Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása 

Ph 
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7. Önértékelés 
 

I. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése a nemzeti minősítésre vonatkozóan (színház, balett- és 
táncegyüttes) 

 
a) a magyar előadó-művészeti életben betöltött eddigi szerep (legfeljebb 3000 karakter) 

1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 
fejlődéstörténete stb.) 

2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak 

 
b) az előadó-művészet fejlesztésében betöltött szerep (legfeljebb 4000 karakter) 

1. a klasszikus nemzeti repertoár életben tartása, korszerű formanyelvű megszólaltatása, 
valamint az ősbemutatók és magyarországi bemutatók prioritásának érvényesítése 

2. együttműködés országosan és nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

3. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
4. aktív együttműködés előadó-művészeti képző intézményekkel  
5. gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása  
6. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a magyarországi nemzetiségek 

előadó-művészeti szervezeteivel, művészeivel 
7. társművészetekhez való kapcsolódás 
8. a világszínházi folyamatok figyelemmel kísérése, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése 

(vendégművészek meghívása, előadáscserék, fesztiválokon való részvétel, koprodukciók, 
szakmai tanulmányutakon való részvétel stb.) 

9. az új magyar színházi és/vagy tánc nyelv megteremtésére irányuló kutatómunka ösztönzése 
(műhelymunka, a kor újító alkotóival és alkotó csoportjaival való kapcsolattartás és az 
eredmények bemutatása stb.) 

10. a független szférában született, magas művészi értékű produkciók műsorra tűzése 
11. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
12. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 

 
c) a nemzeti kulturális identitás megőrzésében vállalt szerep (legfeljebb 2000 karakter) 

1. a nemzeti identitás újrafogalmazásában fontos drámai alapművek felkutatása 
2. a magyar kultúrtörténet jelentős eseményeinek, személyiségeinek színházi közegben való 

bemutatása 
3. kapcsolódás a jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz  
4. új magyar drámai művek létrehozásának és színpadi bemutatásának elősegítése a fenti 

témakörökben 
5. a magyar nyelv ápolásában és tisztaságának megőrzésében vállalt szerep, misszió 
6. a nemzeti kultúra alaprétegének tekintett néptánc tudományos hitelességgel feldolgozott, 

autentikus formáinak megőrzésében vállalt szerepe 
7. a néptánc új, kortárs, innovatív táncnyelvek kialakításában játszott szerepének elősegítése, 

színpadi bemutatása 
 

d) a régió kulturális hagyományainak őrzésében és fejlesztésében vállalt szerep részletezése (legfeljebb 
1500 karakter) 

 
e) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítés (legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködések bemutatása (időbeli hatály, célok, eszközök, módszerek)  

 
f) a helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
g) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
az együttműködés rövid összefoglalása, kezdő időpontja, célja, módszere, eszközei, elért 
eredmények 
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h) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 2000 

karakter) 
módszertani leírások, foglalkozások típusai, tematika, eredmények, hatások bemutatása 

 
 

II. az előadó-művészeti szervezet önértékelése kiemelt minősítésre vonatkozóan (színház, balett- és 
táncegyüttes) 

 
a) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe (legfeljebb 

3000 karakter) 
1. a színház történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, fejlődéstörténete 

stb.) 
2. műsorpolitikája (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma, társulat, 

tagozat(ok) bemutatása stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak 
4. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5. gyermek- és ifjúsági színházi előadások bemutatása  

 
b) a szervezet által nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma (legfeljebb 4000 karakter) 

1. együttműködés országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

2. társművészetekkel való kapcsolódása 
3. a független szférában született, magas művészi értékű produkciók műsorra tűzése 

 
c) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
d) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 

 
e) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
együttműködés rövid összefoglalása, célja, módszere, eszközei, elért eredmények, egyéb 
kezdeményezések bemutatása 

 
f) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 2000 

karakter) 
foglalkozás típusai és rövid módszertani összefoglalása, tematikája, eredmények, hatások 
bemutatása 
 

 
III. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése a nemzeti minősítésre vonatkozóan (zenekar, énekkar) 

 
a) a magyar előadó-művészeti életben betöltött eddigi szerep (legfeljebb 3000 karakter) 

1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 
fejlődéstörténete stb.) 

2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak, állami, szakmai elismerések stb. 

 
b) az előadó-művészet fejlesztésében betöltött szerep (legfeljebb 4000 karakter) 

1. a klasszikus zenei repertoár életben tartása, az ősbemutatók és magyarországi bemutatók 
prioritásának érvényesítése 

2. együttműködés országosan és nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

3. nagyzenekari hangversenyek Magyarország vidéki városaiban és a Kárpát-medence 
magyarlakta városaiban 

4. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5. aktív együttműködés előadó-művészeti képző intézményekkel, gyermek- és ifjúsági 

koncertek szervezése közreműködés más szervezők által rendezett hangversenyeken 
6. opera-, balett- és táncelőadásokon történt közreműködés 
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7. kamaraegyüttesek működése az előadó-művészeti szervezeten belül 
8. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a magyarországi kisebbségek 

előadó-művészeti szervezeteivel, művészeivel 
9. társművészetekhez való kapcsolódás 
10. nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése (vendégművészek meghívása, vendégszereplések, 

fesztiválokon való részvétel)  
11. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
12. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 

 
c) a nemzeti kulturális identitás megőrzésében vállalt szerep (legfeljebb 2000 karakter) 

1. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása  
1.1. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása Magyarországon 
1.2. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása külföldön 

2. kapcsolódás a mindenkori jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz  
3. új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése  

 
d) a régió kulturális hagyományainak őrzésében és fejlesztésében vállalt szerep részletezése (legfeljebb 

1500 karakter) 
 
e) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés 

(legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködések bemutatása (időbeli hatály, célok, eszközök, módszerek)  

 
f) a helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
g) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
az együttműködés rövid összefoglalása, kezdő időpontja, célja, módszere, eszközei, elért 
eredmények bemutatása 

 
h) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 

2000 karakter) 
módszertani leírások, foglalkozások típusai, tematika, eredmények, hatások 
 

 
IV. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése kiemelt minősítésre vonatkozóan (zenekar, énekkar) 

 
a) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe (legfeljebb 

3000 karakter) 
1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 

fejlődéstörténete stb.) 
2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása  
4. új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése  
5. nemzetközi, hazai díjak   
6. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5.  nemzetközi, hazai díjak, állami, szakmai elismerések stb. 

 
b) a szervezet által nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma (legfeljebb 4000 karakter) 

1. együttműködés országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

2. társművészetekkel való kapcsolódása 
3. gyermek- és ifjúsági koncertek szervezése, közreműködés más szervezők által rendezett 

hangversenyeken 
4. opera- és balettelőadásokon történt közreműködés 
5. kamaraegyüttesek működése az előadó-művészeti szervezeten belül 
6. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a nemzetiségi előadó-művészeti 

szervezetekkel 
7. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
8. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 
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c) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
d) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködés rövid összefoglalása, célja, módszere, eszközei, elért eredmények, egyéb 
kezdeményezések bemutatása 

 
e) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 

2000 karakter) 
foglalkozás típusai és rövid módszertani összefoglalása, tematikája, eredmények, hatások 
bemutatása 
 

f) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 2000 karakter) 
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A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges tárgyi feltételek 
 

A tárgyévet megelőző évet kell alapul venni.  
 

a) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetében a szakmai vezető 
számára biztosított önálló irodahelyiség (felszerelve a szakmai munkához szükséges berendezéssel) 

b) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetén kizárólagos használatú 
próbaterem 

c) valamennyi zenekar, énekkari tag részére biztosított, a kollektív szerződésben vagy ennek hiányában 
más belső szabályzatban meghatározott, egységes fellépő ruha 

d) énekkar és kamarakórus esetében a korrepetitor munkájához szükséges, zongorával ellátott helyiség 
e) a hangszerek biztonságos szállításához szükséges hangszertokok 
f) szimfonikus zenekarok és kamara-szimfonikus zenekarok esetében a zenekar vagy a fenntartó 

tulajdonát képező, alábbi hangszerpark: 
 
fa) szimfonikus zenekarok esetében 71 fős létszámig: 

bőgő 4 db 
fuvola 2 db 
piccolo 1 db 
oboa 2 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 2 db 
B klarinét 2 db 
basszus klarinét 1 db 
fagott 2 db 
B trombita 2 db 
C trombita 2 db 
kürt 4 db 
tenor harsona 3 db 
timpani 4 db 
nagydob 1 db 
kisdob 1 db 

 
fb) szimfonikus zenekarok esetében 72–90 fős létszámig: 

bőgő 6 db 
fuvola 4 db 
piccolo 1 db 
oboa 3 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 3 db 
B klarinét 3 db 
basszus klarinét 1 db 
ESZ klarinét 1 db 
fagott 3 db 
kontrafagott 1 db 
B trombita 4 db 
C trombita 4 db 
piccolo trombita 1 db 
kürt 5 db 
tenor harsona 3 db 
basszus harsona 1 db 
tuba 1 db 
timpani 5 db 

4. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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nagydob 1 db 
kisdob 1 db 
tam-tam 1 db 
harangjáték 1 db 
hárfa 1 db  
celesta 1 db 

 
fc) szimfonikus zenekarok esetében 90 fős létszám felett: 

bőgő 8 db 
fuvola 4 db 
piccolo 2 db 
altfuvola 1 db 
oboa 4 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 4 db 
B klarinét 4 db 
basszus klarinét 1 db 
ESZ klarinét 1 db 
fagott 4 db 
kontrafagott 1 db 
B trombita 4 db 
C trombita 4 db 
piccolo trombita 2 db 
kürt 6 db 
tenor harsona 3 db 
basszus harsona 1 db 
alt harsona 1db 
tuba 1 db 
timpani 5 db 
nagydob 1 db 
kisdob 1 db 
tamburin 1 db 
tam-tam 1 db 
xilofon 1 db 
vibrafon 1 db 
marimba 1 db 
csőharang 1 db 
harangjáték 1 db 
hárfa 1 db 
celesta 1 db 

 
fd) kamara-szimfonikus zenekarok esetében: 

bőgő 3 db 
B trombita 2 db 
C trombita 2 db 
kürt 2 db 
timpani 3 db 
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A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges fizetőnézőszám alsó határa 
 

A tárgyévet megelőző évben teljesített mutatókra vonatkozóan kell teljesíteni. 
 

a) szimfonikus zenekar esetében  22 000 fő 
b) kamara-szimfonikus zenekar esetében 20 000 fő 
c) kamarazenekar esetében   15 000 fő 
d) népi koncertzenekar esetében  20 000 fő 
e) big band esetében   15 000 fő 
f) énekkar esetében   10 000 fő 
g) kamarakórus esetében     5 000 fő 
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A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges 
adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) színház, balett-együttes és táncegyüttes részére 

 
I. Szöveges évadértékelés 
 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.  
Az értékelés során csak az előadó-művészeti szervezet szempontjából értelmezhető információkat, adatokat 
kell megadni.  
Projekt, produkció, rendezvény, esemény bemutatása esetén nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a 
tárgyévadban realizált nettó bevételt is meg kell adni.  
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján történhet. 

 
a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása 

1. az évadra kitűzött ez irányú célok és azok megvalósulása (továbbképzés, workshop, 
tanulmányutak szervezése, vendégművészek – rendezők, tervezők – meghívása stb.) 

2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi 
tevékenységének bemutatása (vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet 
produkciójában, filmben, rádióban stb.) 

3. a társulat foglalkoztatottsága, munkamegosztása (a művészi vagy művészeti munkakörben 
foglalkoztatottak által teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása 
tekintetében stb.) 
 

b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása 
1. együttműködések, projektek bemutatása (időbeli hatályuk, tartalmi-tematikai összefoglalás, 

hosszú távú együttműködés esetén a már megvalósult, a lekötött programok, továbbá a 
jövőbeli programütemezés bemutatásával stb.) 

2. meghívott művészek vagy előadások, illetve csereelőadások és vendégszereplések 
felsorolása, rövid bemutatása (célja, eredményei) 

3. fesztiválokon való részvétel, illetve fesztiválszervezés (szervezés esetén célja, célközönség 
meghatározása, hasznosulása kulturális, gazdasági és egyéb releváns szempontok alapján 
stb.)  
 

c) a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos művészeti struktúrához kapcsolódó művészeti gyakorlat 
bemutatása 

1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulásának tagozatonkénti összefoglalása 
(műsorpolitikai célkitűzések és azok teljesülése, repertoár bemutatása stb.) 

2. a tagozatok egymáshoz való kapcsolódása (a több tagozatot is érintő produkciók 
bemutatása, működés)   
 

d) közönségkapcsolati rendszer bemutatása 
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük, 

különösen a módszerek, az eszközök és az eredményesség tekintetében) 
2. karitatív tevékenyég bemutatása (kedvezményrendszer, együttműködések, a művészeti 

munkához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek stb.) 
3. közösségépítő tevékenység, önkéntesek bevonása 
4. az egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése) 

 
e) jegyértékesítési rendszer bemutatása 

1. marketingstratégia bemutatása 
2. módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák stb.) 
3. bérletek bemutatása mutatószámokkal (gyermek- és ifjúsági, nyugdíjas, felnőtt, középiskolai 

korosztálynak hirdetett stb.), bérleteken belüli telítettség stb. 
 

6. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez



8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 985

 

 
f) nézőszám növelésének gyakorlata 

1. új közönségréteg megszólítása (különösen gyermek- és ifjúsági, valamint 18–40 éves 
korosztály, eszközök, eredmények) 

2. új, nem hagyományos módszerek és eszközök alkalmazásának gyakorlata, elvárások és 
kihívások kezelése 

3. kedvezményrendszer és eredményei 
 

g) médiakapcsolati tevékenység bemutatása 
1. helyi, regionális és országos hatókör és médiumok-felületek szerinti bemutatás 
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját 

anyag megjelentetése) 
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai (produkciókat népszerűsítő, illetve produkcióhoz nem 

köthető) 
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása 
5. gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszere korhatárokról 

való tájékoztatás módja, formája 
 

h) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyárbevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő 
tevékenység bemutatása és annak eredményessége 
 

i) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 
kapcsolatépítés bemutatása 

1. együttműködések bemutatása, időbeli hatálya, célja, módszere, eredményei (saját vagy más 
szervezet által megvalósított projekt, fenntartó által elvárt célfeladat teljesítés, a részvétel 
bemutatása személyi, tárgyi és pénzügyi oldala stb.) 

2. hagyományteremtő/hagyományápoló tevékenység 
3. helyi művészekkel való együttműködés bemutatása 

 
j) az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, 

a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása 
az együttműködés bemutatása (időbeli hatálya, célja, módszere, eszközei, elért eredmények 
stb.) 
 

k) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata 
módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematikája, eredmények stb. bemutatása 
előadásszámok feltüntetésével 
 

l) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése 
 

m) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásainak 
teljesülése 

2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén: az évadra vonatkozó 
teljesülés, illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés 
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II. Mutatószámok 
A tény- és tervadatokat külön táblázatban kell feltüntetni. 
1. Tényadatok időszaka: 
…………………….. (tárgyévet megelőző) év augusztus 1-jétől …………….(tárgy)év május 31-ig. 
Szabadtéri színházak esetén a tényadatok időszaka: ………………(tárgyévet megelőző) év, …………….. hónap …… napjától ……………… (tárgyévet megelőző) év 
………………. hónap ………… napjáig. 
 
2. Tervadatok időszaka: 
…………………….. (tárgy)év június 1-jétől …………….(tárgy)év július 31-ig. 
 

Művészeti évadbeszámoló - Mutatószámok 
  székhely szerinti településen játszott előadások székhely szerinti településen kívül játszott előadások (tájelőadások)       
Előadó-művészeti szervezet neve további állandó 
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fizetőnézőszám                                 

össznézőszám                                 
Gyermek- és ifjúsági 

előadás 
előadásszám                                   

fizetőnézőszám                                 

össznézőszám                                 Bábelőadás 

előadásszám                                   

fizetőnézőszám                                 

össznézőszám                                 Prózai előadás 

előadásszám                                   
Fizetőnéző- 
szám                                   

nézőszám                                 

előadásszám                                   
Összes 

befogadó-
képesség                

 
Összes saját bemutató száma   
Összes saját bemutatóból kortárs magyar szerző műve   
Összes saját bemutatóból klasszikus magyar szerző műve   
Összes saját bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató   
Összes bemutatóból a koprodukcióban készült előadások bemutatóinak száma   
Összes koprodukciós bemutatóból kortárs magyar szerző műve   
Összes koprodukciós bemutatóból klasszikus magyar szerző műve   
Összes saját bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató   
Összes saját bemutatóból prózai színpadi mű bemutató   
Összes saját bemutatóból zenés színpadi mű és opera bemutató   
Összes saját bemutatóból táncos színpadi mű bemutató   
Az évadban realizált saját előadások nettó jegyárbevétele (Ft)   
Az évadban realizált vendégelőadások nettó jegyárbevétele (Ft)   
Az évadban realizált koprodukciós előadások nettó jegyárbevétele (Ft)   

Egy fizetőnézőre jutó nettó jegyárbevétel (Ft)   

Egy fizetőnézőre jutó, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatás (Ft)   
Fizető átlagnézőszám aránya a befogadóképességhez képest   
Saját előadások aránya az összes előadáshoz képest   
Fizető átlagnézőszám aránya a befogadóképességhez képest az előző évadban   
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A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges 
adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) zenekarok, énekkarok részére 

 
I. Szöveges évadértékelés 

 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.  
A megvalósult tevékenységek, események esetében a célt, a hasznosulást, a mérhető eredményeket, időpontot, 
helyszínt, közreműködőket, nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a tárgyévadban realizált nettó bevételt is 
meg kell adni.  
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett térségek besorolásáról 
szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján történhet. 

 
a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása 

1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása (pl. vendégművészek meghívása) 
2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi 

tevékenységének bemutatása (vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet munkájában, 
rádióban stb.) 

3. a társulat foglalkoztatottsága (a művészi vagy művészeti munkakörben foglalkoztatottak által 
teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása tekintetében stb.) 

 
b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása 

1. együttműködések bemutatása (elért eredmények, hosszú távú együttműködés esetén a lekötött 
programok bemutatása és a projekt jövőbeli ütemezése, befejezett vagy lezárt projektek 
bemutatása stb.) 

2. meghívott művészek vagy előadások, illetve vendégszereplések, csereelőadások felsorolása 
 

c) közönségkapcsolati rendszer bemutatása 
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük 

különösen a módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében) 
2. karitatív tevékenyég bemutatása (hátrányos helyzetű csoportokkal történő együttműködések, 

kedvezményrendszer stb.) 
 

d) jegyértékesítési rendszer bemutatása 
1. marketingstratégia bemutatása 
2. módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák) 
3. bérletek bemutatása (gyerek, ifjúsági bérlet, nyugdíjas bérlet, felnőtt bérlet száma, bérleteken 

belüli telítettség stb.) 
4. egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése) 

 
e) nézőszám növelésének gyakorlata 

1. gyermek- és ifjúsági korosztály megszólítása (eszközök, eredmények) 
2. akciók, kedvezmények rendszere és eredményei 
3. házon belüli és kívüli események 
4. közreműködés más koncertszervezők által rendezett előadásokon 

 
f) médiakapcsolati tevékenység bemutatása 

1. helyi, regionális és országos hatókör, illetve médiumok/felületek szerinti bemutatás  
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag 

megjelentetése) 
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai (produkciók népszerűsítése, illetve produkcióhoz nem 

köthetően) 
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása 

 

7. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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g) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyárbevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő 
tevékenység bemutatása és annak eredményessége 

 
h) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés 

bemutatása 
együttműködések bemutatása 

 
i) az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a 

tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása 
az együttműködés bemutatása (időbeli hatálya, célja, módszere, eszközei, elért eredmények stb.) 

 
j) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata   

módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematika, eredmények, hatásainak bemutatása 
 

k) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás bemutatása 
 

l) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásainak teljesülése  
2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén: az évadra vonatkozó teljesülés, 
illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés  
 

II. Mutatószámok 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadot alapul véve kell megadni, kivéve az a) pontot. 
A létszám megállapításához a tárgyévet megelőző évben az előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe.  
Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell 
figyelembe venni. 
A b) pont adatait tény- és tervadatok szerinti bontásban, külön kell feltüntetni. 
1. Tényadatok időszaka: 
…………………….. (tárgyévet megelőző) év augusztus 1-jétől …………….(tárgy)év május 31-ig. 
2. Tervadatok időszaka: 
…………………….. (tárgy)év június 1-jétől …………….(tárgy)év július 31-ig. 
 

a) a zenekar, énekkar létszáma 
 

b) a zenekar/énekkar összes fellépésének száma 
ebből 

1. a hangversenyek száma 
2. az opera-előadásokon történő közreműködések száma 
3. az ifjúsági hangversenyek száma 
4. a bemutatott kortárs magyar művek száma 
5. a fizetőnézők száma 
6. a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma 
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Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás mértékének megállapításához szükséges adatok 
 
Az adatszolgáltatás évét megelőző lezárt évre vonatkozóan kell kitölteni, kivéve a IV. pontot. 
A jellemző paraméterek és rövid állapotleírás mellett – ahol értelmezhető – az éves ráfordítás költségének 
megadása is szükséges. 
Minden ponthoz, ahol értelmezhető: az 500 000 forint feletti felújítási, javítási költség megadása is szükséges 
(felújítás, javítás esetén annak éve, tárgya is).  
*: Fel kell tüntetni a beszerzési árat, a beszerzés és aktiválás dátumát, az amortizációs kulcsot, a 0-ra írás dátumát, 
saját/idegen státuszt. 
 

I. Épületre vonatkozó adatok (jogi státusz és annak lehetséges következményei) 
 
1. székhely épület építésének éve 
2. épület jellege: műemlék/nem műemlék 
3. épületek, telephelyek száma, mérete, funkciója, illetve kezelése (fenntartói/saját/bérlemény) 
4. épület külső állapota  

a) utolsó felújítás éve, tárgya 
b) tető, homlokzat, nyílászárók, vízszigetelés, hőszigetelés, esőcsatorna jellemzői röviden 

(állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
5. az épület használatának megosztása esetén 

főbb szerződéses adatok (felek megnevezése, dotáció- és költségviselés megosztása, a megosztás 
jellege – közös funkciók, állandó/időszaki jellegű, utóbbi esetben időintervallum is –, területi 
arányok stb.)  

 
II. Épület belső állapota, működésének jellemzői és színpadtechnikai eszközök  

1. üzemi területek 
méretei (m2, légköbméter), használati jelleg (épületek szerint és összesen) 

2. falazatok jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
3. nyílászárók jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
4. egyéb épületszerkezeti elemek 

kémény, födém, padló, további szerkezeti elemek jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség 
stb.) 

5. járműpark (jellege, száma, gyártási év, futott km, ráfordítás stb.) 
6. kommunikációs infrastruktúra jellemzői  

a) vezetékes telefonrendszer (központ, alközpont, hálózati elemek) 
b) mobiltelefon-rendszer (interface, flotta, előfizetések száma – hivatali/magán) 
c) számítástechnikai háttér, internetes hálózat, intranet főbb adatai (munkaállomások száma, vásárolt 

szoftverek alkalmazási területe  
d) zártláncú kamerarendszer (őrzés-védelem, illetve belső kommunikáció) 
e) hívórendszer (belső kommunikáció)  

7. felügyeleti rendszerek jellemzői 
a) épületfelügyeleti rendszer (fűtés-hűtés szabályzása, fogyasztásmérés) 
b) vagyonvédelmi rendszer (ingatlan-ingó) 
c) tűzvédelmi rendszer (megelőző berendezések, oltóberendezések) 

8. energetikai rendszerek jellemzői, összköltsége 
a) szünetmentes vészvilágítási rendszer 
b) gázellátó rendszer 
c) fűtési rendszer 
d) világítási rendszer 
e) ivóvíz-, csatornahálózat- és használati melegvíz rendszer 
f) megújuló és/vagy alternatív energiaforrás 
g) szellőző- és légkondicionáló rendszer 

9. hulladékgazdálkodás (szemétszállítás, újrahasznosítás) 

8. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez



8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 993

 

10. biztonsági- és portaszolgálat (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett, ideje: 24 órás/időszaki jellegű, 
utóbbi esetben időintervallum is)  

11. gondnokság, takarítás (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett) 
12. közönségforgalmi terület (nézőtér is) jellemzői  

a) száma, jellege, méretei (m2, légköbméter), férőhelyek száma 
b) állandó/mobil 
c) állapota (székek, mellékhelyiségek, hangszigetelés stb.) 

13. akadálymentesítés jellemzői 
a) mozgáskorlátozottak számára 
b) hallásukban és látásukban korlátozottak számára (indukciós hurok, feliratok stb.) 

14. nem szcenikai felvonók száma, használati besorolása (teher, személy) 
15. játszóhelyek felszereltsége, jellemzői 

a) száma, jellege, anyaga, méretei (m2, légköbméter) 
b) táncszőnyeg (garnitúra) 
c) gépészet 

ca) alsógépészet (süllyedők, forgó, emelők, billentők stb.) 
cb) felsőgépészet (kézi húzó, gépi húzó, ponthúzó stb.) 
cd) függöny, vasfüggöny  

d) világítástechnika* 
da) szcenikai áramkörök 
db) hagyományos lámpapark 
dc) intelligens lámpapark 
dd) fejgépek 
de) vetítő (háttér) 
df) vezérlés (digitális, analóg) 
dg) kiegészítők 

e) hangtechnika* 
ea) hangfalak (front, kontrol) 
eb) mikrofonok (vezetékes, URH) 
ec) mikroportok 
ed) végfokok 
ef) lejátszó berendezések 
eg) vezérlés 
eg) kiegészítők 

f) egyéb színpadtechnika* 
fa) projektor 
fb)füstgép 
fc)szélgép 
fd) hógép 
fe) ködgép 
 

III. Foglalkoztatottak száma, megoszlása, éves ráfordítás összege 
1. művészeti munkakörben foglalkoztatottak  
2. nem művészeti munkakörben foglalkoztatottak összesen, és az alábbiak szerint részletezve: 

a) operatív vezetés 
b) adminisztráció 
c) műszaki állomány (üzemeltetés, műszaki tárak) 

 
IV. A fenntartó (támogató) által tárgyévben biztosított támogatás mértéke 

 
 

 



HATÁROZATOK

A Kormány 1058/2012. (III. 9.) Korm. határozata

a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel

kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló

1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról

1. A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kap-
csolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011.
(VI. 21.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. A Kormány a filmszakma támogatására rendelke-
zésre álló források hatékony felhasználása érdekében úgy
dönt, hogy a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési
fejezetek forrásaiból

a) az egész estés játék-, dokumentum- és animációs fil-
mek, továbbá a kísérleti filmek és a vizsgafilmek
gyártása kizárólag a Magyar Nemzeti Filmalap Köz-
hasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saságon keresztül támogatható,

b) a nem filmgyártást célzó egyéb mozgóképszakmai
tevékenységek (így különösen az art-filmek terjesz-
tése és az art-mozik mûködése, a mozgóképszakmai
fesztiválok és rendezvények szervezése, folyóiratok
és egyéb kiadványok kiadása) elsõdlegesen a Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium vagy a Nemzeti Kulturá-
lis Alap fejezetbõl támogatandók.”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 30/2012. (III. 1.) ME határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezésérõl

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
71. §-ának (2) és (4) bekezdésében foglalt jogkörömben,
az oktatásért felelõs miniszter elõterjesztésére

dr. Balázs Ervint, az MTA rendes tagját, az MTA
Agrártudományi Kutatóközpont Mezõgazdasági Intézete
osztályvezetõjét

– 2012. március 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági

teendõinek ellátásával megbízom, egyidejûleg a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság elnökévé kinevezem;

dr. Bakacsi Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem tan-
székvezetõ egyetemi docensét,

dr. Csanády Mártont, a Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Fõiskola fõiskolai tanárát,

dr. É. Kiss Katalint, az MTA levelezõ tagját, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Ferencz István Kossuth-díjas építészt, a Mo-
holy-Nagy Mûvészeti Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Fodor Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Vitéz János Kara dékánját, tanszékvezetõ egyetemi
tanárt,

dr. Fülöp Ferencet, az MTA levelezõ tagját, a Szegedi
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara dékán-
ját, tanszékvezetõ egyetemi tanárt,

dr. Gazdag Ferencet, az MTA doktorát, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Gerber Gábort, a Semmelweis Egyetem Fogorvos-
tudományi Kara dékánhelyettesét, egyetemi docenst,

dr. Gyõry Kálmánt, az MTA rendes tagját, a Debreceni
Egyetem professor emeritusát,

dr. Hebling Jánost, az MTA doktorát, a Pécsi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanárát,

dr. Jobbágy Ákost, az MTA doktorát, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ
egyetemi tanárát,

dr. Klinghammer Istvánt, az MTA rendes tagját, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Kóczy T. Lászlót, az MTA doktorát, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Korinek Lászlót, az MTA levelezõ tagját, a Pécsi Tu-
dományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Nusser Zoltánt, az MTA levelezõ tagját, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete kutatópro-
fesszorát,

dr. Vigh Andreát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem rektorhelyettesét, egyetemi docenst

– 2012. március 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –,
Bojárszky Andrást, a Doktoranduszok Országos Szö-

vetsége elnökét
– 2012. március 1-jei hatállyal, kétévi idõtartamra –
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági

teendõinek ellátásával megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 33/2012. (III. 14.) ME határozata

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §
(3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti
erõforrás miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
elõterjesztésére –

Feketéné dr. Szabó Évát és
dr. Tenk Miklósné dr.-t
– 2012. március 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vá sa a 2012. évi Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj el nye ré sé re

A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a Kormány 221/2006. (XI.15.) ren de le te alap ján – a mi nõ ség fej lesz tés mód sze re i nek al kal ma zá sá -
ban ki emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó és fo lya ma tos fej lõ dést mu ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és szer ve ze ti egy sé ge ik
el is me ré se.

A díj két ka te gó ri á ban ke rül oda íté lés re:
– fel sõ ok ta tá si in téz mény (FOI) és
– fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti egy sé ge (SZE, ami ka r vagy cent rum le het).

Pá lyá za ti fel té te lek

Pá lyá za tot nyújt hat nak be Ma gyar or szág ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mé nyei és azok szer ve ze ti egy sé gei
(a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nyek).

A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Dí jat pá lyá zat út ján azok a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és szer ve ze ti egy sé ge ik nyer he tik el,
ame lyek ele get tesz nek az aláb bi fel té te lek nek:

a) a fo lya ma tos, stra té gi ai jel le gû mi nõ ség fej lesz tés a fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei mû kö dé sé nek
meg ha tá ro zó ré szét ké pe zi és en nek tár sa dal mi meg íté lés sze rint is je len tõs ered mé nyei szü let tek;

b) a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj Mo dell kö ve tel mény rend sze ré vel össz hang ban tá mo gat ják az ön ér té ke lé sen ala pu ló
fo lya ma tos mi nõ ség fej lesz tést;

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik és ér té ke lik a szol gál ta tá sa i kat igény be ve võ part ne rek elé ge dett sé gé nek ala ku -
lá sát;

d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól va ló ta nu lást, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tést, va la mint a si ke res
meg ol dá sok át vé te lét.

Amennyi ben fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti egy sé ge pá lyá zik, ak kor az in téz mény rek to rá nak az aján lá sát is csa -
tol ni kell a pá lyá zat hoz. 

A pá lyá zók vál lal ják, hogy a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj el nye ré se ese tén a tel jes pá lyá za tu kat és a pá lyá zat ki dol go -
zá sa ál tal nyert ta pasz ta la ta i kat – az el is me rés át vé te lét kö ve tõ egy hó na pon be lül – köz zét eszik az in téz mény hon lap ján.

A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ban ré sze sült in téz mény vagy szer ve ze ti egy ség 5 pá lyá za ti évig nem pá lyáz hat a Díj ra.
Az El is me rõ Ok le vél ben ré sze sült pá lyá zók a kö vet ke zõ év ben új ra pá lyáz hat nak a Díj ra.

A pá lyá zók nak pá lyá za ti el já rá si dí jat nem kell fi zet ni ük.

A pá lyá zat be nyúj tá sa

A rész le tes Pá lyá za ti út mu ta tó, amely töb bek kö zött tar tal maz za a Pá lyá za ti elõ je lent ke zé si la pot és a pá lyá zat el ké -
szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz szük sé ges Pá lyá za ti je lent ke zé si la pot,  2012. már ci us 28-tól elekt ro ni kus for má ban be sze -
rez he tõ az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet tõl [1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. te le fon: 06 (1) 235-7200, e-ma il:
fmd@ofi.hu], to váb bá a meg hir de tés nap já tól el ér he tõ a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium hon lap ján (www.kor many.hu)
és az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet hon lap ján (www.ofi.hu).

A pá lyá za ti szán dé kot az Elõ je lent ke zé si la p be nyúj tá sá val, 2012. áp ri lis 19. 14 órá ig kell je lez ni az Ok ta tás ku ta tó és
Fej lesz tõ In té zet nek e-ma il ben (fmd@ofi.hu), fa xon [fax szám: 06 (1) 235-7202] vagy le vél ben. 

A pá lyá za to kat leg ké sõbb 2012. má jus 25. 14 órá ig kell be nyúj ta ni ket tõ nyom ta tott pél dány ban (egy ere de ti és egy
má so lat) és egy le me zen, sze mé lye sen vagy pos tai úton a kö vet ke zõ cím re: 

Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet
„Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj pá lyá zat”
1055  Bu da pest, Sza lay u. 10–14.
Kér jük, hogy a bo rí té kon tün tes sék fe l: „2012. évi Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj pá lyá zat”.
Pos tai úton tör té nõ be kül dés ese tén a pos tá ra adás leg ké sõb bi dá tu ma a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ le het.

Amennyi ben a pá lyá za tot pos tai úton kül dik meg, úgy kér jük, hogy azt e-ma il ben vagy fa xon elõ re je lez zék.
A ha tár idõn túl be ér ke zett pá lyá za tok nem ve he tõk fi gye lem be.
Csak azok nak az in téz mé nyek nek, illetve szer ve ze ti egy sé gek nek a pá lyá za ta fo gad ha tó be, ame lyek a pá lyá za ti Elõ -

je lent ke zé si la pot a meg adott ha tár idõ re be küld ték a meg adott cím re. 
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj és Mi nõ ség fej lesz té si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi zott ság)
bí rál ja el a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj pá lyá za tok ér té ke lé sé re fel ké szí tett szak ér tõk be vo ná sá val. Az el bí rá lás alap ja a
pá lyá zat ban be nyúj tott önértékelés és a pályázónál tett helyszíni látogatás.

Min d fel sõ ok ta tá si in téz mény, min d fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti egy sé ge ka te gó ri á ban egy-egy Fel sõ ok ta tá si
Mi nõ sé gi Díj, va la mint Arany, Ezüst és Bronz Fo ko za tú El is me rõ Ok le vél ad ha tó ki. 

A Bi zott ság ál tal elõ ter jesz tett ja vas lat alap ján a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj és az El is me rõ Ok le vél oda íté lé sé rõl a
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter dönt.

A pá lyá za tok ér té ke lé se és a dön té si fo lya mat so rán nyert üz le ti in for má ci ó kat a köz re mû kö dõk bi zal ma san ke ze lik.

A pá lyá za tok ered mény hir de té se

A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ban ré sze sült pá lyá zók ok le ve let és pla ket tet kap nak, ame lyek tar tal maz zák a fel sõ ok ta tá si
in téz mény, illetve szer ve ze ti egy sé ge ne vét, a „2012. ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ” és „MAGYAR ORSZÁG
NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szö ve get. Az El is me rõ Ok le vél ben ré sze sült pá lyá zók ok le ve let kap nak,
ame lyek tar tal maz zák a fel sõ ok ta tá si in téz mény, illetve a szer ve ze ti egy sé ge ne vét, a „2012. ÉVI FELSÕOKTATÁSI
MINÕSÉGI DÍJ PÁLYÁZATÁN ARANY, vagy EZÜST, vagy BRONZ FOKOZATÚ EL IS MERÕ OKLEVÉLBEN
RÉSZESÜLT” és „MAGYARORSZÁG NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szö ve get.

A Díj jal pénz ju ta lom nem jár.
A 2012. évi Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Dí jat a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a tan év vé gén ado má nyoz za és ün ne pé lyes ke -

re tek kö zött ad ja át.
A nyer te sek jo go sul tak a díj el nye ré sé nek té nyét do ku men tu ma i kon az ado má nyo zás évé re va ló uta lás sal fel tün tet ni.

A dí ja zott in téz mé nyek / szer ve ze ti egy sé gek vál lal ják, hogy ta pasz ta la ta i kat szé les kör ben ter jesz tik a felsõoktatási
intézmények körében.

A dí ja zot tak ne ve meg je le nik a Ma gyar Köz löny ben, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, a Nem ze ti Erõ for rás Mi -
nisz té rium, va la mint az Ok ta tás ku ta tó és Fejlesztõ Intézet honlapján.

A pá lyá zat ra egye bek ben a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. ren de let al kal ma zan dó.
Ez a pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium, va la mint

az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet hon lap ján is.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

Pá lyá za ti fel hí vás  felsõok ta tá si in téz mé ny ve ze tõi ál láshelyének betöltésére

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

A KAPOSVÁRI EGYETEM
a Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. §-a alap ján pá lyá za tot hir det a
KAPOSVÁRI EGYETEM
GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓSÁG
gaz da sá gi fõ igaz ga tó (ma ga sabb ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony.

Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ.

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 3 évig szó l.
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A mun ka vég zés he lye: So mogy me gye, 7400 Ka pos vár, Gu ba Sán dor ut ca 40.

A be osz tás hoz tar to zó, illetve a ve ze tõi meg ízás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
A gaz da sá gi fõ igaz ga tót pá lyá zat alap ján a rek tor ja vas la tá ra a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter bíz za meg. Fela da tát az

Egye tem rek to rá nak köz vet len irá nyí tá sa és el len õr zé se mel lett lát ja el.
Fel adat: Az Egye tem mû kö dé sé vel össze füg gõ gaz da sá gi és pénz ügyi fel ada tok el lá tá sa, a fel sõ ok ta tás ról szóló

2005. évi CXXXIX. tör vény és az ál lam ház tar tás ról szóló tör vény vég re haj tá sá ról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren -
de let, to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban va ló vég re haj tá sá ról és
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let, va la -
mint az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta sze rint. Az Egye tem gaz da sá gi szer ve ze té nek irá nyí tá sa és a szer -
ve ze ti egy sé gek gaz dál ko dá sá nak össze han go lá sa. Szak te rü le tén rész vé tel az Egye tem dön tés-elõ ké szí tõ és dön tés ho zó
mun ká já ban. A ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek és az Egye tem bel sõ sza bály za tai alap ján, az Egye tem mû kö dé sé vel
össze füg gõ gaz da sá gi és pénz ügyi fel ada tok el lá tá sá nak meg szer ve zé se, irá nyí tá sa, ezen be lül kü lö nö sen:

– az Egye tem költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak szer ve zé se és irá nyí tá sa,
– a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság szak irá nyú és ügy vi te li te vé keny sé gé nek szer ve zé se és irá nyí tá sa,
– a fej lesz té si ter vek elõ ké szí té sé ben és ki dol go zá sá ban se gít ség nyúj tá sa, az egye te mi be ru há zá sok szak sze rû meg -

szer ve zé sé nek és le bo nyo lí tá sá nak, to váb bá az Egye tem épü le tei és esz kö zei ál lag meg óvá sá nak biz to sí tá sa,
– a gaz dál ko dá si és pénz ügyi tár gyú jog sza bá lyok vég re haj tá sá nak, meg tar tá sá nak biz to sí tá sa.

Illet mény és jut ta tá sok:
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a közal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la -

mint a 2005. évi CXXXIX. tör vény és azok vég re haj tá si ren de le tei, to váb bá az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za ta és a Kol lek tív Szer zõ dé sé nek ren del ke zé sei az irány adók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fõ os ko la, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren de let 12. §-ában elõ írt vég zett ség, szak kép zett ség,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa,
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet,
– an gol- vagy né met nyelv-tu dás.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t: költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény nél szer zett leg alább
öt éves gaz da sá gi ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
– A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát, szak -

mai mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét, a gaz da sá gi fõ igaz ga tói meg bí zás be töl té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bi min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tar t.

– A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell rész le tes szak mai ön élet raj zot, a vég zett sé get és szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok
hi te les má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá -
ról, hogy pá lyá za ti anya gát, sze mé lyes ada ta it a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az Egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek me gis her me tik.

A be osz tás be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: a be osz tás a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. áp ri lis 20.
A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót dr. Vas s Jú lia nyújt a 06 (82) 505-925-ös te le fon szá mon.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: pos tai úton, a pá lyá zat nak a Ka pos vá ri Egye tem cím ére tör té nõ meg kül dé sé vel
(7400 Ka pos vár, Gu ba Sán dor utca 40.). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ azonosító -
számot: RH/174-1/212., va al mint a be osz tás meg ve ne zé sét: ügy vi võ szak ér tõi mun ka kör ben gaz da sá gi fõ igaz ga tó
(Kapos vári Egye tem).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je: A pá lyá za to kat a vé le mé nye zést kö ve tõ en a Sze ná tus rang so rol ja, majd az ál -
ta la fel ál lí tott rang sor alap ján a rek tor ja vas la tot tesz a meg bí zás ra jo go sult nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter nek. A je löl tek
fel ter jesz té sét kö ve tõ en a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter – a rek tor va la mennyi al kal mas nak ta lált pá lyá zó fel so ro lá sát tar -
tal ma zó ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel – dönt a ma ga sabb ve ze tõi meg bízás ki adá sá ról.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. má jus 25.

A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té te lé nek he lye, ide je.
– Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny,
– Ka pos vá ri Egye tem hon lap ja.

A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció: A Kjt. 20/B. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en a ma ga sabb
ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra meg bí zást az kap hat, aki a mun kál ta tó val köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál l vagy a meg bí zás -
sal egy ide jû leg köz al kal ma zot ti mun ka kör be ki ne vez he tõ.

A mun kál ta tó val kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót a www.ke.hu hon la pon sze rez het.

Prof. Dr. Szá vai Fe renc DSc s. k.,
rek tor

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

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram

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

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

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

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
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* Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
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áll mó dunk ban meg je len tet ni.



Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bõny Köz sé gi 
Ön kor mány zat
9073 Bõny,
Rá kó czi u. 10.

Szi vár vány 
Egy sé ges Óvo da-böl csõ de
9073 Bõny,
Ady E. u. 3.

Lf: a nap kö zi ott ho nos
óvo da-böl csõ de szak sze rû
és tör vé nyes mûködtetése.

Fel sõ fo kú óvo dape da gó -
gus szak kép zett ség, má -
sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, öt év szgy
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
óvodavezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
a szük sé ges egyez te té se ket
kö ve tõ en a 
Kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
om., szak vizs gát iga zo ló
om., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul
(az el bí rá lás ban részt ve võk a 
tel jes pá lyá za ti anyag ba be te -
kint het nek).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal 
(567/2012.), va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sé vel:
„óvo da ve ze tõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Bõny 
Köz sé gi Ön kor mány zat
9073 Bõny,
Rá kó czi u. 10.
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f: dr. Mu ra kö zi Lász ló 
pol gár mes ter,
Te l.: (96) 547-014, 
(20), 946-3728.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Bõny köz ség hon lap ja
www.bony.hu

Ku ri tyán-Ru dolf te lep 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa
3732 Ku ri tyán,
Kos suth L. út 109.

Kis va kond 
Nap kö zi Ottho nos Óvo da 
és Tag óvo da
Ru dolf te lep

Fõ is ko la, óvodapedagó -
gusi vagy konduktori-
 óvodapedagógusi felsõ -
fokú v., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-éig szó l.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 60 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: hi te les om., szak mai
ön., vpr. szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ kö zép tá vú
fej lesz té si el kép ze lé sek, b.,
nyi lat ko zat ar ra vo nat ko zó -
an, hogy a pá lyá za ti anyag -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i -
nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
Pc: 3732 Ku ri tyán,
Kos suth L. út 109.
f: Szi rácz ki Sán dor
 pol gár mes ter
(48) 361-672, 
(70) 379-4536

Lé bény Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta
9155 Lé bény,
Fõ út 47.

Lé bé nyi Óvo da, 
Egy sé ges Óvo da-Böl csõ de
9155 Lé bény,
Fõ út 86.

Lf: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt fel adat -
el lát ások jog sza bály ban
rög zí tet tek nek meg fe le lõ
biz to sí tá sa, a szak mai mun -
ka fo lya ma tos fej lesz té se
az in téz mény il le té kes sé gi
te rü le tét al ko tó há rom te le -
pü lés köz igaz ga tá si te rü le-
tén, mun kál ta tói jog kör

Jog sza bály ban elõ írt 
fel sõ fo kú óvodapedagó -
gusi v., pedagógus-
 szakvizsga vagy az zal
egyen ér té kû, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott v. és
szak kép zett ség,
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett leg alább öt éves
szgy, cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet, anya -
nyel vi szin tû ma gyar
nyelv tu dás, fel hasz ná lói
szin tû szá mí tó gé pes 
is me re tek, a pá lyá za ti 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
vég re haj tá sá ra ki adott Korm. 
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel (min. 5 ol dal,
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gya kor lá sa az in téz mény
ke re tén be lül, az in téz mény 
ha té kony gaz dál ko dá sá nak
biz to sí tá sa, a fel adat el lát ás -
ban részt  vevõ ön kor mány -
za tok fo lya ma tos in for má -
lá sa az in téz ményt érin tõ
lé nye ges kér dé sek rõl.

do ku men tá ció hi ány ta lan,
ha tár idõ ben tör té nõ 
be nyúj tá sa.
Elõny: in téz mény ve ze tés -
ben szer zett ve ze tõi ta -
pasz ta lat, szer ve zé si ta -
pasz ta lat, ru gal mas ság,
kre a ti vi tás, ha tá ro zott fel -
lé pés, jó kom mu ni ká ci ós
kész ség, he lyi kö tõ dés,
„B” ka te gó ri ás jo go sít-
vány, sa ját gépjármû.

max. 10 ol dal, gé pelt, A/4-es, 
Ti mes New Ro man betû -
típus, 12-es be tû mé ret, egy -
sze res sor táv). om., b., nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy 
a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võk a pá lyá za ti anya got
meg is mer he tik, tu do má sul
vé ve, hogy a pá lyáz ta tó az
1993. évi LXXIX. tör vény
102. § (3) be kez dés ben fog -
lalt vé le mény nyil vá ní tá si 
jo got biz to sít ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy össze fû zött pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban
„Lé bé nyi Óvo da, Egy sé ges
óvo da–Böl csõ de – óvoda -
vezetõi pá lyá zat” meg je lö lés-
se l el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Ko vács Gá bor 
pol gár mes ter
Lé bény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47.
f: polgármester vagy jegyzõ
Te l.: (96) 360-033

Nyír lu gos Vá ros 
Ön kor mány za ta
4371 Nyír lu gos,
Sza bad ság tér 1.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
4371 Nyír lu gos,
Sza bad ság tér 4.

A Kö zokt.tv. alap ján
egye te mi vagy fõ is ko lai
szak mai v., öt év szgy,
peda gógus-szakvizsga, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li 
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: óvo da ve ze tõi
gya kor lat

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ meg je le né sét
kö ve tõ 30 na pon be lül.
Pe hi: a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott vé le mé nye zé si ha -
tár idõ be tar tá sá val, a vé le mé -
nye zés re jo go sul tak ál tal ké -
szí tett jegy zõ köny vek meg -
érkezését kö ve tõ ren des
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si prog ra mot, b., szak -
mai vég zett sé get és szak mai
gya kor la tot iga zo ló do ku -
men tu mok má so la tát, nyi lat -
ko za tot ar ra vo nat ko zó an,
hogy a vé le mé nye zés ben
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és az el bí rá lás ban részt ve -
võk a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes ada ta it a
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ en ke zel he tik, va la mint,
hogy a pá lyá zó nyílt vagy
zárt ülé sen ké ri a pá lyá zat
meg tár gya lá sát.
Pc: Ho vánsz ki György pol -
gár mes ter
Nyír lu gos Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va tal
4371 Nyír lu gos,
Sza bad ság tér 1.

Õr bottyán Nagy köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2162 Õr bottyán,
Fõ út 63.

Õr bottyán Nagy köz ség
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da

A Kjt., a Korm. ren de let, a 
Kö zokt.tv., va la mint a ne -
ve lé si és ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé sé rõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
ren de let ben fog lal tak az
irány adók, fel sõ fo kú óvo -
da pe da gó gu si v. és szak -
kép zett ség, pedagógus-
 szakvizsga meg lé te, a má -
sod szo ri és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak ké -
pe sí tés, leg alább öt éves
óvo da pe da gó gus mun ka-
kör ben szer zett szgy.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 31-éig, öt év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon
be lül
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., amely -
nek az öt éves szgy iga zo lá sa
ér de ké ben tar tal maz nia kell a 
szak mai re fe ren ci á kat, az
azok el len õr zé se cél já ból
meg ke res he tõ és a pá lyá zó
fe lett ko ráb ban, il l. je len leg
mun kál ta tói jog kört gya kor ló 
sze mély ne vé nek, tiszt sé gé -
nek és el ér he tõ sé ge i nek (pos -
tai cím, te le fon szám, fax -
szám, e-ma il cím) a fel tün te -
té sé vel együtt, om., b., ar ról
szóló nyi lat ko za tot, hogy a
pá lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez,
nyílt ülé sen va ló elõ ké szí té -
sé hez és el bí rá lá sá hoz hoz zá -
já rul, az in téz mény ve ze té sé -
re vo nat ko zó prog ram be mu -
ta tá sa szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel együtt.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: aján lott le vél pos tai
kül de mény ként, le zárt bo rí -
ték ban Cse rep ka And rás pol -
gár mes ter hez in téz ve, egy
da rab ere de ti pél dány ban, az
Õr bottyán Nagy köz ség Ön -
kor mány zat Pol gár mes te ri
Hi va ta la 2162 Õr bottyán, Fõ
út 63. cím re „Óvo da ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni úgy, hogy a pá -
lyá zat ré szét ké pe zõ do ku -
men tu mok – az eset le ges kí -
sé rõ le vél lel együtt – egy más -
sal egy be fûz ve le gye nek.
Pos tai fel adás ese tén a pá lyá -
za tot el sõbb sé gi kül de mény -
ként kell fel ad ni. 
A pá lyá za tok el ké szí té sé hez
szük sé ges tá jé koz ta tás meg -
adá sa, il l. az in téz mény meg -
is me ré sé nek le he tõ sé ge.
f: Cse rep ka And rás
pol gár mes ter.
Te l.: (28) 360-044.

Pi lis vö rös vár Vá ros
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.

Li ge ti Cse pe re dõ 
Né met Nem ze ti sé gi 
Óvo da,
Pi lis vö rös vár
2085 Pi lis vö rös vár,
Zrí nyi u. 48.

Lf: a Li ge ti Cse pe re dõ
 Német Nem ze ti sé gi Óvo -
da, Pi lis vö rös vár ve ze té se
(be le ért ve a tag in téz mé -
nyét is), óvo da pe da gó gu si
mun ka kö re mel lett, az óvo -
da ve ze tõ az óvo da szak sze -
rû és tör vé nyes mû kö dé sé -
nek, ta ka ré kos gaz dál ko dá -
sá nak egy sze mé lyi fe le lõs
ve ze tõ je.

Szak irá nyú fel sõ fo kú óvo -
da pe da gó gu si v., leg alább
tíz éves szgy, pedagógus-
 szakvizsga, bün tet len 
elõ élet.
Elõny: nem ze ti sé gi óvo da -
pe da gó gu si v., ve ze tõi
gya kor lat, né met-
nyelv tu dás.
A ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el nye ré sé nek fel té -
te le: ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el lá tás ra meg bí zást
csak az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban ál l, vagy 
a meg bí zás sal egy ide jû leg
a köz al kal ma zot ti mun ka-
kör be ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-éig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hó nap el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se
(várha tóan 2012. jún. vég e).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt.
20/A. §-ában és a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si 
in téz mé nyek ben szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. ren -
de let ben fog lalt elõ írá sok
szerint. Az Ügy ren di,

8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1003



1 2 3 4

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott -
ság sze mé lyes meg hall ga tá sa 
és ja vas la ta után képviselõ-
 testületi dön tés, a köz ok ta tá si 
tör vény, va la mint a vég re haj -
tá si uta sí tá sa i ban sza bá lyo -
zott el já rás rend sze rint.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., vagy annak má so la -
ta, vagy iga zo lás a ha tó sá gi
bi zo nyít vány meg ké rés rõl
(a ki ne ve zés fel té te le, hogy a 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen az
ere de ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt le ad ja), rész le tes szak -
mai ön., vpr., szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek, mun kál ta tói
iga zo lás a ve ze tõi és a szak -
mai gya kor lat ról, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
gá ban fog lalt sze mé lyes ada -
ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul, az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gek rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény sze -
rin ti nyi lat ko zat a va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, il let mény re
vo nat ko zó igény.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton egy ere -
de ti és egy má so la ti pél dány -
ban, „Li ge ti Cse pe re dõ 
Né met Nem ze ti sé gi Óvo da,
Pilis vörösvár in téz mény ve ze -
tõi pá lyá zat. Csak az Elõ ké -
szí tõ és Bí rá ló Bi zott ság
bont hat ja.” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gro mon Ist ván
pol gár mes ter
2085 Pi lis vö rös vár
Fõ tér 1.
f: te l.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, il l. 
a ku ta si ne@pi lis vo ros var.hu
e-ma il cí men.
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A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. már ci us 19.
Pi lis vö rös vár Vá ros hon-
lapja, www.pi lis vo ros var.hu 
a kép vi se lõ-tes tü le ti ülés
után egy hét tel.

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da
2085 Pi lis vö rös vár,
Rá kó czi u. 6.

Lf: a Né met Nem ze ti sé gi
Óvo da, Pi lis vö rös vár ve ze -
té se (be le ért ve a két tag -
intézményt is), óvo da pe da -
gó gu si mun ka kö re mel lett,
mint óvo da ve ze tõ, az óvo -
da szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé nek, ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá nak egy sze-
mé lyi fe le lõs ve ze tõ je.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-éig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti 
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hó nap el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se
(várha tóan 2012. jún. vég e).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt.
20/A. §-ában és a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si 
in téz mé nyek ben szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. ren -
de let ben fog lalt elõ írá sok
sze rint. Az Ügy ren di, Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság
sze mé lyes meg hall ga tá sa és
ja vas la ta után kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés, a köz ok ta tá si
tör vény, va la mint a vég re haj -
tá si uta sí tá sa i ban sza bá lyo -
zott el já rás rend sze rint.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b. vagy annak má so la ta, 
vagy iga zo lá sa, a ha tó sá gi bi -
zo nyít vány meg ké ré sé rõl
(a ki ne ve zés fel té te le, hogy
a kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
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az ere de ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt le ad ja), rész le tes szak -
mai ön., vpr., szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé sek, mun kál ta tói
iga zo lás a ve ze tõi és a szak -
mai gya kor lat ról, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
gá ban fog lalt sze mé lyes ada -
ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez hoz zá já rul, az
egyes va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gek rõl szóló
2007. évi CLII. tör vény sze -
rin ti nyi lat ko zat a vagyon -
nyilatkozat- tételi kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, il let mény re
vo nat ko zó igény.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos ti úton egy ere de ti 
és egy má so la ti pél dány ban,
„Né met Nem ze ti sé gi Óvo da,
Pi lis vö rös vár in téz mény ve ze -
tõi pá lyá zat. Csak az Elõ ké -
szí tõ és Bí rá ló Bi zott ság
bont hat ja.” meg je lö lés sel el -
lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Gro mon Ist ván 
pol gár mes ter
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.
f: te l. (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, il l. a
ku ta si ne@pi lis vo ros var.hu
e-ma il cí men.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. már ci us 19.
Pi lis vö rös vár Vá ros hon-
lap ja, www.pi lis vo ros var.hu,
a kép vi se lõ-tes tü le ti ülés
után egy hét tel.

Sza bad szál lás Vá ros 
Ön kor mány za ta
6080 Sza bad szál lás,
Kál vin tér 1.

Tóth Er zsé bet Óvo da-Böl -
csõ de-Ne ve lé si Ta nács adó
6080 Sza bad szál lás,
Hon véd u. 26.
A mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja:
Sza bad szál lás Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te

fel sõ fo kú is ko lai v.,
óvo da pe da gó gu si, 
kon duk tor-óvo da pe da gó -
gu si szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy, a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony, új on nan lé te sí tett 
jog vi szony ese tén – a Kjt.
21/A. § (4) be kez dé sé ben
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Lf: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt fel ada -
tok el lá tá sá nak szer ve zé se,
az in téz mény tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
szak mai mun ka irá nyí tá sa,
az in téz mé nyi költ ség ve tés
be tar tá sa, a be osz tot tak te -
kin te té ben mun kál ta tói jo -
gok gyakorlása.

pe da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, ill.
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
pe da gó gus-mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás,
bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség,
ma gyar állampolgárság.

fog lal tak ki vé te lé vel – há rom 
hó nap pró ba idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: 2012. júl. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
Sza bad szál lás Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
tü le te bí rál ja el a bi zott ság
vé le mé nyét mér le gel ve. 
A dön tés elõtt be kell sze rez -
ni az in téz mény ne ve lõ tes tü -
le te, al kal ma zot ti kö zös sé ge,
szü lõi szer ve zet va la mint a
he lyi nem ze ti sé gi ön kor -
mány zat vé le mé nyét.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
b., om., vpr., szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lé se ket, szak mai
vpr., a szak mai gya kor lat ról
szó ló hi va ta los iga zo lást,
nyi lat ko za tot ar ról, hogy a
pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gõ ke -
ze lé sé hez hoz zá já rul, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi el já rás ról szó ló
1997. évi XXXI. tör vény
15. § (8) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ki zá ró ok ve le
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk a
pá lyá za ti anya gát meg is mer -
he tik, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy hoz zá já rul-e pá lyá za ta
nyil vá nos ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá hoz, nyi lat ko za tot ar -
ról, hogy nem áll cse lek võ -
ké pes sé get ki zá ró vagy kor -
lá to zó gond nok ság alatt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: zárt bo rí ték ban, pos -
tán vagy sze mé lye sen, egy
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pél dány ban, „In téz mény ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel 
el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Dr. Bál dy Zol tán
Sza bad szál lás vá ros pol gár -
mes te re
6080 Sza bad szál lás,
Kál vin tér 1.
f: dr. Bál dy Zol tán 
pol gár mes ter
Tel.: (76) 558-008
Az in téz mény te le fo non elõ -
re egyez te tett idõ pont ban
meg te kint he tõ.
Sza bad szál lás Vá ros Ön kor -
mány za ta a pá lyá zat ered -
mény te len né nyilvánításának 
jogát fenntartja.

Vá sá ros na mény Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.

Já ték or szág Óvo dái
4800 Vá sá ros na mény,
Bar tók Bé la u. 24.

Lf: ön ál ló an mû kö dõ ne ve -
lé si in téz mény szak mai és
gaz da sá gi mun ká já nak irá -
nyí tá sa, szer ve zé se, el len -
õr zé se. El lát ja a Kö zokt.tv. 
54. § (1)–(2) bek. és 55. §
(2) bek. sze rin ti fel ada to -
kat. Irá nyít ja, össze han gol -
ja az in téz mény mun ká ját,
gon dos ko dik az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
bel sõ sza bály za tok el ké szí -
té sé rõl, elõ ter jesz té sé rõl,
be tar tá sá ról. El lát ja az in -
téz mény kép vi se le tét, kap -
cso la tot tart a fenn tar tó val,
társ in téz mé nyek kel, tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel.
A jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en el lát ja a be -
osz tá sá val össze füg gõ
mun kál ta tói jo go sít vá nyo -
kat és a mun ka kö ri leírása
szerint a munkakörébe
tartozó egyéb feladatokat.

fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség 
a Kö zokt.tv.
17–18. §-ában fog lal tak
sze rint, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább öt év,
 pedagógus mun ka kör ben
el töl tött szgy, az in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, ill. a meg bí zás sal
egy ide jû leg pedagógus-
 munkakörben tör té nõ, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás, va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
büntetlen elõélet.
Elõny: óvo da ve ze tõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig, ha tá ro zott idõ re
szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan idõ re szól, új on nan lé te sí -
tett jog vi szony ese tén 
– a Kjt. 21/A. § (4)–(5) be -
kez dé se i ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – há rom hó nap pró ba -
idõ ki kö té sé vel.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.
Pe hi: a pá lyá za to kat a kép vi -
se lõ-tes tü let a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na -
pon be lül bí rál ja el.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je. A pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
21 na pon be lül a képviselõ-
 testület ál tal lét re ho zott bi -
zott ság meg hall gat ja a pá lyá -
zót.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban
hi ány pót lás be nyúj tá sá ra egy 
al ka lom mal – a hi ány pót lá si
fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott öt na pon be lül – van
le he tõ ség.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vég zett sé get, kép zett sé get 
ta nú sí tó ere de ti ok le ve let,
vagy an nak köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la tát, ko ráb bi 
fog lal koz ta tá si vi szo nya i ra
vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi -
lat ko za tot ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko za tot ar -
ról, hogy hoz zá já rul-e tel jes
pá lyá za ti anya gá nak a vé le -
mé nye zõk és dön tés ho zók
ré szé re tör té nõ sok szo ro sí tá -
sá hoz, to váb bí tá sá hoz, nyi -
lat ko za tot ar ról, hogy a pá -
lyá zó ki ne ve zé se ese tén, va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz, nyi -
lat ko za tot ar ról, hogy a pá -
lyá za ta el bí rá lá sá ra nyil vá -
nos, vagy zárt tes tü le ti ülé sen 
ke rül jön sor.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pa pír ala -
pon, zárt bo rí ték ban, pos tai
úton aján lott kül de mény ként
„Pá lyá zat a Já ték or szág Óvo -
dái óvo da ve ze tõi ál lás he lyé -
re” meg je lö lés sel el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Vá sá ros na mény Vá ros
Ön kor mány za ta
pol gár mes te re
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.
f: Vá sá ros na mény Vá ros 
Ön kor mány za ta Képviselõ-
 testülete Pol gár mes te ri Hi va -
ta lá ban
Tren csé nyi Mik lós ügy in té zõ
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/20,
mel lék, vagy 

8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1009



1 2 3 4

tren cse nyi@va sa ros na -
meny.hu e-ma il cí men, aki
egy út tal biz to sít ja azt is,
hogy apály ázók az in téz -
ményt meg is mer hes sék.
A Kép vi se lõ-tes tü let fenn -
tart ja azt a jo got, hogy a pá -
lyá za ti el já rást ered mény te -
len nek nyilvánítsa.

Is ko la ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Bõ, Cher nel há za da mo nya,
Gór, Mes ter há za, 
Rép ce szent györgy, 
Tom pa lá dony és Si ma ság
Köz sé gek 
Kép vi se lõ-tes tü le tei
9625 Bõ,
Szé che nyi u. 70.

Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
9625 Bõ,
Köz tár sa ság tér 32.

A Kö zokt.tv. és a Korm.
ren de let, va la mint a
11/1994. (VI. 8.) MKM
szá mú ren de let elõ írá sai
ke rül nek al kal ma zás ra.
Fel sõ fo kú is ko lai pe da gó -
gus v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,
öt év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.
Elõny: in téz mény ve ze tõi
mun ka kör ben szer zett
gyak.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. aug. 15-éig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pe hi: 2012. júl. 15.
Ne ve lõ tes tü le ti és al kal ma -
zot ti kö zös ség vé le mé nye zé -
sé nek ha tár ide je: 
2012. jún. 15.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om., ön., vpr.
Pc: Tár su lá si Ta nács el nö ke
9625 Bõ,
Szé che nyi u. 70.

Bõny Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
9073 Bõny,
Rá kó czi u. 10.

Szent Ist ván Ki rály 
Ál ta lá nos Is ko la
9073 Bõny,
Ady E. u. 5.

Lf: az ön ál ló an mû kö dõ
ön kor mány za ti köz ok ta tá si 
in téz mény szak sze rû és
tör vé nyes mû köd te té se.

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

ÁEI: 2012. júl. 16.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé -
nyen be lü li vé le mé nye zést
kö ve tõ en az Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., rész le tes szak mai ön.
A szak mai hely zet elem zés re
épü lõ vpr., fej lesz té si el kép -
ze lé sek kel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(566/2012.), va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sé vel:
„igaz ga tó”, vagy sze mé lye -
sen, négy pél dány ban, az
adat vé del mi tör vény alap ján
ké szült nyi lat ko zat tal együtt
a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé re
vo nat ko zó an (az el bí rá lás ban 
részt ve võk a tel jes pá lyá za ti
anyag ba be te kint het nek).
Pc: Bõny Köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
9073 Bõny,
Rá kó czi u. 10.
Sze mé lye sen: dr. Mu ra kö zi
Lász ló pol gár mes ter nél
9073 Bõny,
Rá kó czi u. 10.
F: dr. Mu ra kö zi Lász ló 
pol gár mes ter
Tel.: (96) 540-014 vagy
(20) 946-3728.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
www.kozigallas.gov.hu

He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont
3300 Eger,
Kos suth La jos u. 9.

Arany Já nos Ál ta lá nos 
Is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um
3300 Eger,
Is ko la út 3.

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

Fõ is ko la, (gyógypeda -
gógus szak ké pe sí tés),
szgy – leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta lat,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet,
pe da gó gus-szak vizs ga,
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun -
ka kör ben fenn ál ló, ill.
a meg bí zás sal egy ide jû leg 
lé te sí ten dõ ha tá ro zat lan
idõ re szó ló al kal ma zás.
Elõny: köz ok ta tás vezetõi
szakvizsga, vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2012. máj. 1. 
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. ápr. 6.
Pe hi: 2012. ápr. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a vé le mény -
nyil vá ní tás ra jo go sul tak vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után a
He ves Me gyei In téz mény -
fenn tar tó Köz pont 
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ve ze tõ jé nek – a He ves Me -
gyei Kor mány hi va talt ve ze tõ 
Kor mány meg bí zot tal egyez -
te tett – ja vas la ta alap ján az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint a Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., va la mint an nak iga -
zo lá sa, hogy a köz al kal ma -
zott nem áll olyan fog lal ko -
zás tól el til tás ha tá lya alatt,
amely a köz al kal ma zot ti jog -
vi szony lé te sí té sét nem te szi
le he tõ vé, leg alább öt év fe -
let ti szak mai ta pasz ta la tot
iga zo ló do ku men tum, szak -
mai ön., vpr., amely tar tal -
maz za a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lé se ket, nyi lat ko zat
ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá -
já rul a tel jes pá lyá za ti anya -
gá nak sok szo ro sí tá sá hoz, to -
váb bí tá sá hoz (har ma dik sze -
méllyel köz lé sé hez).
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: két nyom ta tott, össze -
fû zött pél dány ban és egy
CD le me zen tör té nik. Pos tai
úton, a pá lyá za ti adat bá zis -
ban sze rep lõ azo no sí tó szám -
mal (12-7/2012/210.), va la -
mint a be osz tás meg ne ve zé -
sé vel: „igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni, va la mint sze mé -
lye sen:
Be ne dek Ist ván a He ves Me -
gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ je ré szé re
3300 Eger,
Kos suth L. u. 9.
Pc: He ves Me gyei In téz -
mény fenn tar tó Köz pont
3300 Eger,
Kos suth L. u. 9.
F: Dar vas At ti la a He ves
 Megyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont mun ka tár sa.
Te l.: (36) 521-343.
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A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye: hely ben szo -
ká sos mó don, az in téz mény
hon lap ján.

Ka pos vár Me gyei Jo gú 
Vá ros Köz gyû lé se
7400 Ka pos vár,
Kos suth tér 1.

Eöt vös Lo ránd Mû sza ki
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár,
Páz mány P. u. 17.

Lf: a ne ve lõ és ok ta tó mun -
ka irá nyí tá sa és el len õr zé -
se, a ne ve lõ tes tü let ve ze té -
se és dön té se i nek elõ ké szí -
té se, az in téz mény ve ze tõ -
tes tü le té nek ki ala kí tá sa és
ve ze tõ mun ka tár sa i nak
meg vá lasz tá sa, a dön té sek
vég re haj tá sá nak szak sze rû
szer ve zé se, el len õr zé se,
a mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te -
lek biz to sí tá sa a ren del ke -
zés re ál ló költ ség ve tés
alap ján, gon dos ko dás a ta -
ná rok terv sze rû és fo lya -
ma tos pe da gó gi ai és szak -
mai to vább kép zé sé rõl, a ta -
ná ri mun ka kö zös sé gek
meg ala kí tá sá ról és mû kö -
dé sé rõl, a kez de mé nye zõ,
újí tó, kor sze rû tö rek vé sek
ki bon ta ko zá sá ról, az in téz -
ményt irá nyí tó bel sõ sza -
bály za tok ve ze tõi uta sí tás -
ként va ló ki adá sa, a ha tá -
lyos ság ról tör té nõ gon dos -
ko dás, dön tés az is ko lá ba
va ló fel vé tel rõl, a je lent ke -
zõk nek az ál ta lá nos is ko lá -
ban el ért ta nul má nyi ered -
mé nyei, és az egyes ese tek -
ben szük sé ges sé vá ló fel -
vé te li vizs gán el ért ered -
mé nyei alap ján. Ér te sí tést
küld a fel vé tel rõl, vagy az
el uta sí tás ról, dön tés az
iskolába felvett tanulók
osztályba vagy csoportba
osztásáról,

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a Kö zokt.tv.
17. § (1) be kez dé sé ben
fel so rolt – fel sõ fokú is ko -
lai v. és szak kép zett ség,
to váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt évet
meg ha la dó, pedagógus-
 munkakörben szer zett
szgy, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség és ma -
gyar ál lam pol gár ság, vagy 
kü lön jog sza bály sze rint a
sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val tör té nõ ren -
del ke zés, ill. be ván do rolt
vagy le te le pe dett stá tusz,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.
Elõny: pe da gó gus-szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, legalább öt
évet meghaladó vez. gyak.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-éig szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ. 
Ma ga sabb ve ze tõi be osz tás
el lá tás ra meg bí zást az kap -
hat, aki a mun kál ta tó val köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal egy -
ide jû leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tõ.
Pbhi: 2012. ápr. 3.
A Kö zig ál lás in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
(2012. márc. 5.) szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2012. jú ni u si köz gyû lé -
sen.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be nyúj tott
pá lyá za to kat az in téz mény
ne ve lõ tes tü le té nek vé le mé -
nye zé sét kö ve tõ en Ka pos vár
Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Ok ta tá si, Tu do -
má nyos és Kul tu rá lis Bi zott -
sá ga vé le mé nye zi. A vé le mé -
nyek bir to ká ban, a tes tü le ti
ülé sen va ló sze mé lyes meg -
hall ga tás után dönt a tes tü let. 
A ki író fenn tart ja ma gá nak a
jo got ar ra, hogy a pá lyá za tot
ered mény te len nek 
nyil vá nít sa.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
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a köz ok ta tá si in téz mény
kép vi se le te, együtt mû kö -
dés a szü lõk kel, a di á kok -
kal, az ér dek kép vi se let tel,
a gyer mek- és if jú ság vé -
del mi mun ka, va la mint a
ta nu ló- és gyer mek bal eset
meg elõ zé sé nek irá nyí tá sa,
tan könyv ren de lés sza bá -
lyo zá sa, a tan órán kí vü li
te vé keny ség meg szer ve zé -
se, mû köd te té se, fel té te le i -
nek biz to sí tá sa és te vé -
keny sé gé nek fel ügye le te,
fe gyel mi in téz ke dé sek (az
in téz mény dol go zó i nak fe -
gyel mi vét sé ge i ben), dön -
tés min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be,
köz vet len igaz ga tói irá nyí -
tás alá tar to zó te rü le tek
mû köd te té se (pl. is ko la tit -
kár ság, könyv tár, 
fel nõtt kép zés, oktatás -
technikus stb.)

szak mai gya kor lat meg lé tét
iga zo ló ok irat(ok), b., nyi lat -
ko zat ar ról, hogy hoz zá já -
rul-e pá lyá za tá nak nyil vá nos
ülé sén tör té nõ tár gya lá sá hoz, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anyag ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ ke ze lé -
sé hez hoz zá já rul, nyi lat ko zat
ar ról, hogy nem ál l cse lek võ -
ké pes sé get ki zá ró ok vagy
kor lá to zó gond nok ság alatt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá zat ere de ti pél -
dá nyát pos tai úton, vagy sze -
mé lye sen, a pá lyá za ti adat bá -
zis ban sze rep lõ azo no sí tó -
szám mal, va la mint a be osz -
tás meg ne ve zé sé vel el lát va,
csú szó sín+nylon bo rí tó val be -
köt ve kell be nyúj ta ni. 
A pá lyá zat má so dik pél dá -
nyát az ere de ti vel meg egye -
zõ tar ta lom mal hu man2@
ka pos var.hu elekt ro ni kus
cím re – Ti mes New Ro man
be tû tí pus, 12-es be tû mé ret,
szimp la sor köz, mar gók
2,5 cm, sor ki zárt, ol da la kat
szá moz va – is meg kell
kül de ni.
Pc: Ka pos vár Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se
7400 Ka pos vár,
Kos suth tér 1.
Sze mé lye sen: Var gá né
Kirsch ner Il di kó
7400 Ka pos vár,
Kos suth tér 1.
f: Var gá né Kirsch ner Il di kó
Te l.: (82) 501-501/746 mel -
lék.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. már ci us 1.
Ka pos vár Me gyei Jo gú 
Vá ros hon lap ja: 
2012. már ci us 1.
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót
a www.ka pos var.hu hon la -
pon sze rez het.
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Keszt hely Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8360 Keszt hely,
Fõ tér 1.

Fes te tics György 
Zene iskola Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
8360 Keszt hely,
De ák f. u. 3.

Lf: az alap fo kú mû vé szet -
ok ta tá si in téz mény ve ze tõ -
jé nek fel ada ta az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû köd te té se, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dás, a mun -
kál ta tói jo gok gya kor lá sa
és a dön tés ho za tal az in téz -
mény mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban min den olyan
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály, vagy kol lek tív szer -
zõ dés (köz al kal ma zot ti
sza bály zat) nem utal más
ha tás kör be. Az in téz mény -
irá nyí tá si, el len õr zé si,
mun kál ta tói fel ada ta i nak
el lá tá sa, ala pí tó ok irat 
sze rin ti fel adat el lá tá sa,
kap cso lat tar tás a 
fenn tar tó val.

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont ja alap ján
fel sõ fo kú ze ne ta ná ri vagy
ze ne mû vész v. és szak -
kép zett ség, pedagógus-
 szakvizsga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té -
nõ meg bí zás ese tén pe da -
gó gus szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve -
ze tõi szak kép zett ség,
leg alább öt év 
– a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus-mun ka kör ben szer -
zett szgy, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.
A Kjt. 20/B. § (2) be kez -
dé se alap ján ma ga sabb ve -
ze tõ, il l. a ve ze tõ be osz tás
el lá tás ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
(ze ne pe da gó gus) 
ki ne vez he tõ.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: az NKI hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
55 na pon be lül, 
2012. máj. 10.
Pe hi: a Korm. ren de let sze -
rin ti vé le mé nye zé si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. és a
Korm. ren de let 5. § 
(9)–(13) be kez dés ben fog lal -
tak alap ján.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., pe da gó -
gus-szak vizs ga má so la ta,
vpr. (a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, kü lö nös te kin tet tel a 
meg vál to zott gaz da sá gi hely -
zet bõl adó dó gaz dál ko dá si és 
ra ci o na li zá lá si elképzelé -
sekre), om., b., nyi lat ko za -
tok: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada tok pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez, hoz zá já ru lás,
hogy a pá lyá za ti anya got a
vé le mé nye zés re jo go sul tak
meg is mer jék, a pá lyá zat nyílt 
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, a Kjt. 41. §-a sze -
rin ti össze fér he tet len ség rõl,
nem ál l cse lek võ ké pes sé get
ki zá ró vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt,
vagyonnyilatkozat- tételi kö -
te le zett ség tel je sí té sé rõl.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton kell be -
nyúj ta ni.
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Pc: Keszt hely vá ros 
pol gár mes te re
8360 Keszt hely,
Fõ tér 1.
f: te l.: (83) 505-530
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes ol dal:
2012. már ci us 15.

Keszt hely Vá ros 
Ven dég lá tó, 
Ide gen for gal mi, 
Ke res ke del mi Szak kép zõ
Is ko lá ja és Kol lé gi u ma
8360 Keszt hely,
Már tí rok út ja 1.

Lf: a kö zép fo kú ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ jé nek fel -
ada ta az in téz mény szak -
sze rû és tör vé nyes mû köd -
te té se, a ta ka ré kos gaz dál -
ko dás, a mun kál ta tói jo gok 
gya kor lá sa és a dön tés ho -
za tal az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben, ame lyet
jog sza bály, vagy kol lek tív
szer zõ dés (köz al kal ma zot ti 
sza bály zat) nem utal más
ha tás kör be. 
Az in téz mény irá nyí tá si,
el len õr zé si, mun kál ta tói
fel ada ta i nak el lá tá sa, ala pí -
tó ok irat sze rin ti fel adat el -
lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.

A Kö zokt.tv. 18. § (1) be -
kez dés a) pont ja alap ján
egye te mi szin tû ta ná ri v.
és szak kép zett ség,
pe da gó gus-szak vizs ga,
má sod szor és to váb bi al -
ka lom mal tör té nõ meg bí -
zás ese tén pe da gó gus
szak vizs ga ke re té ben szer -
zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
öt év – a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus-mun ka kör ben szer -
zett szgy, ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet, cse lek võ ké pes ség.
A Kjt. 20/B. § (2) be kez -
dé se alap ján ma ga sabb ve -
ze tõ, il l. a ve ze tõ be osz tás
el lá tás ra meg bí zást az
kap hat, aki a mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
(ze ne pe da gó gus) ki ne vez -
he tõ.

Kis láng Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
8156 Kis láng,
Fõ u. 63.

Ta má si Áron Ál ta lá nos 
Is ko la és Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont

Az ÁMK igaz ga tó egy ide -
jû leg el lát ja az ÁMK ál ta -
lá nos is ko la in téz mény egy -
ség igaz ga tói ve ze tõi fel -
ada to kat is.

Ok ta tá si in téz mény ben pe -
da gó gus-mun ka kör be töl -
té sé hez szük sé ges 
a Kö zokt.tv. 17. § (1) be -
kez dés ben fel so rolt fel sõ -
fo kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, to váb bá a 18. §
(1) be kez dés sze rint pe da -
gó gus-szak vizs ga, 
leg alább 10 éves pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy, pe da gó gus-mun ka -
kör ben fenn ál ló 
ha tá ro zat lan idõ re szóló
al kal ma zás, 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. júl. 31-éig, öt ne ve lé si
év re szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá sát
kö ve tõ 60 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, szl., 
vp: a Kjt. 69. § alap ján
megál la pí tott pót lék alap
a 70. § (2) be kez dés sze rin ti
300%-a.
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ill. a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, bün tet len elõ élet, cse -
lek võ ké pes ség, ma gyar ál -
lam pol gár ság.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: rész le tes szak mai ön.,
adat vé del mi nyi lat ko za tot,
dip lo ma má so la tot, szak ké -
pe sí té se i nek má so la ta it, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, b.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal, va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sé vel
„ÁMK igaz ga tó” el lát va kell
be nyúj ta ni.
Pc: Kis láng köz ség 
pol gár mes te re
8156 Kis láng,
Fõ u. 63.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
NKI in ter ne tes hon lap,
Pol gár mes te ri Hi va tal hir de -
tõ táb lá ja. 
A ki író fenn tart ja ma gá nak a
jo got, hogy a pá lyá za ti el já -
rást ér vény te len nek 
nyil vá nít sa. 

Ku ri tyán-Ru dolf te lep 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa
3732 Ku ri tyán,
Kos suth L. út 109.

Kos suth La jos Ál ta lá nos
Is ko la és Mi ko viny Sá mu el 
Tag is ko la
Ru dolf te lep

Fel sõ fo kú ké pe sí tés, pe da -
gó gus v., és szak kép zett -
ség, pe da gó gus-szak vizs -
ga, ma gyar ál lam pol gár -
ság, bün tet len elõ élet, cse -
lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap.
Pe hi: meg je le nés tõl szá mí tott 
60 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: hi te les om., a fel adat -
kör rel kap cso la tos koncep -
ciót, vpr., b., nyi lat ko zat ar ra
vo nat ko zó an, hogy a pá lyá -
za ti anyag ban fog lalt sze mé -
lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el -
já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul.
Pc: Ku ri tyán-Ru dolf te lep In -
téz mény fenn tar tó Tár su lá sa
3732 Ku ri tyán,
Kos suth L. út 109.
f: Szi rácz ki Sán dor 
pol gár mes ter
(48) 361-672 vagy
(70) 379-4536.
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Lé bény Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta
9155 Lé bény,
Fõ út 47.

Lé bé nyi Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
és Né met Nem ze ti sé gi
Nyel vet Ok ta ta tó 
In téz mény
9155 Lé bény,
Is ko la köz 1.

Lf: az in téz mény ala pí tó
ok ira tá ban fog lalt fel adat -
el lát ások jog sza bály ban
rög zí tet tek nek meg fe le lõ
biz to sí tá sa, a szak mai mun -
ka fo lya ma tos fej lesz té se
az in téz mény il le té kes sé gi
te rü le tét al ko tó há rom te le -
pü lés köz igaz ga tá si 
te rü le tén.
Mun kál ta tói jog kör gya -
kor lá sa az in téz mény ke re -
tén be lül.
Az in téz mény ha té kony
gaz dál ko dá sá nak 
biz to sí tá sa.
A fel adat el lát ás ban részt -
ve võ ön kor mány za tok fo -
lya ma tos in for má lá sa az
in téz ményt érin tõ lé nye ges
kérdésekrõl.

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy az zal egyen ér té kû
jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott v. és szak kép zett ség,
pe da gó gus mun ka kör ben
meg szer zett leg alább öt -
éves szgy, anya nyel vi
szin tû ma gyar nyelv-tu dás, 
fel hasz ná lói szin tû szá mí -
tó gé pes is me re tek, a pá -
lyá za ti do ku men tá ció hi -
ány ta lan, ha tár idõ re tör té -
nõ be nyúj tá sa, cse lek võ -
ké pes ség, bün tet len 
elõ élet.
Elõny: egye te mi szin tû ta -
ná ri v., in téz mény ve ze tés -
ben szer zett ve ze tõi ta -
pasz ta lat, szer ve zé si ta -
pasz ta lat, ru gal mas ság,
kre a ti vi tás, ha tá ro zott fel -
lé pés, jó kom mu ni ká ci ós
kész ség, he lyi kö tõ dés,
„B” ka te gó ri ás jo go sít -
vány, sa ját gép jár mû.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
júl. 31-éig, öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes hon -
lap ján tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 na pon be lül.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és
a Korm. ren de let ren del ke zé -
sei az irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell, ill. ah hoz csa tol ni szük -
sé ges: rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lé se ket (min. öt ol dal max.
10 ol dal, gé pelt, A/4-es,
 Times New Ro man be tû tí -
pus, 12-es be tû mé ret, egy sze -
res sor táv) , om., b., nyi lat ko -
za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy 
a pá lyá za ti el já rás ban részt
ve võk a pá lyá za ti anya got
meg is mer he tik, tu do má sul
vé ve, hogy a pá lyáz ta tó az
1993. évi LXXIX. tör vény
102. § (3) be kez dés ben fog -
lalt vé le mény nyil vá ní tá si jo -
got biz to sít ja.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: egy össze fû zött pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban
„Lé bé nyi Ál ta lá nos Is ko la,
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
és Né met Nem ze ti sé gi Nyel -
vet Ok ta tó In téz mény –
igaz ga tói pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Kovács Gábor
polgármester
Lébény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47. 
f: polgármester, vagy jegyzõ
Tel.: (96) 360-033.

Pi lis vö rös vár Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.

Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la
2085 Pi lis vö rös vár,
Vá sár tér 1.

Szak irá nyú fel sõ fo kú pe -
da gó gu si (fõ is ko lai, vagy
egye te mi) v., leg alább tíz -
éves szak mai szgy, pe da -
gó gus-szak vizs ga,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-ig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: 
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Lf: fel ada ta a Né met Nem -
ze ti sé gi Ál ta lá nos Isko la,
Pi lis vö rös vár ve ze té se pe -
da gó gu si mun ka kö re mel -
lett. Az igaz ga tó az is ko la
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé nek, ta ka ré kos gaz -
dál ko dá sá nak egy sze mé lyi
fe le lõ se ve ze tõ je.

Elõny: né met nem ze ti sé gi
nyelv ta ná ri v., ve ze tõi
gyak., né met nyelv-tu dás.
A ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el nye ré sé nek fel té -
te le: ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el lá tás ra meg bí zást
csak az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg a 
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be kinevezhetõ.

ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI hon lap ján va ló
köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hó nap el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se 
(vár ha tó an 2012. jún. vé ge).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt.
20/A. §-ában és a Korm. ren -
de let ben fog lalt elõ írá sok
sze rint. Az Ügy ren di, Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság
sze mé lyes meg hall ga tá sa és
ja vas la ta után kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés, a Kö zokt.tv. és
vég re haj tá si uta sí tá sa i ban
sza bá lyo zott el já rás rend 
sze rint.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak vizs gát iga zo ló
om., har minc nap nál nem ré -
geb bi b. (ere de ti), vagy an -
nak má so la ta, vagy iga zo lás
a ha tó sá gi bi zo nyít vány meg -
ké ré sé rõl (a ki ne ve zés fel té -
te le, hogy a kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé sen az ere de ti ha tó sá gi 
bi zo nyít ványt le ad ja), rész le -
tes szak mai ön., vpr., a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lé sek,
mun kál ta tói iga zo lás a ve ze -
tõi és a szak mai gya kor lat ról, 
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, egyes va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé -
gek rõl szó ló 2007. évi
CLII. tör vény sze rin ti
nyilatkozat a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség vál -
la lá sá ról, il let mény re vo nat -
ko zó igény.

8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1019



1 2 3 4

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton egy ere -
de ti és egy má so la ti pél dány -
ban, „Né met Nem ze ti sé gi
Ál ta lá nos is ko la, Pi lis vö rös -
vár in téz mény ve ze tõi pá lyá -
zat. Csak az Elõ ké szí tõ és
Bí rá ló Bi zott ság bont hat ja”
meg je lö lés sel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Gro mon Ist ván 
pol gár mes ter
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.
f: tel.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, il let ve a
ku ta si ne@pi lis vo ros var.hu 
e-ma il cí men
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je: 
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. már ci us 19.
Pi lis vö rös vár Vá ros 
hon lap ján 
(www.pi lis vo ros var.hu):
a kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen
után egy hét tel.

Süly sáp Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2241 Süly sáp,
Szent Ist ván tér 1.

Szent Ist ván Ál ta lá nos 
Is ko la
2241 Süly sáp,
Dó zsa György út 110.

Lf: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se mint
ön ál ló an mû kö dõ költ ség -
ve té si szerv, ala pí tó ok ira -
tá ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa, mun kál ta -
tói jo gok gya kor lá sa.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges – a 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben fel -
so rolt – fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, to -
váb bá pe da gó gus szak -
vizs ga, má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus-szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább
öt év – tör vény ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett gyak., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet.
Elõny: leg alább öt év ve -
ze tõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõs.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. jún. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a ki ne ve zés -
rõl, va la mint a ma ga sabb ve -
ze tõi meg bí zás ról – sze mé -
lyes meg hall ga tást kö ve tõ en
– Süly sáp Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te dönt. Sze mé lyes
meg hall ga tás ra csak a be -
nyúj tott írá sos pá lyá za tuk
alap ján al kal mas nak ítélt je -
löl tek ese té ben ke rül sor.
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Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel ki egé szít ve az in téz mény
ve ze té sé re vo nat ko zó el kép -
ze lé sek kel, b., om., ed di gi
mun ka vi szo nyok ról, szak mai 
gya kor lat ról szóló iga zo lá -
sok, nyi lat ko za tot ar ról, hogy 
a pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada tok pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez és a
pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá -
ban részt ve võk ál ta li meg te -
kin té sé hez, meg is me ré sé hez
hoz zá já rul.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton vagy sze -
mé lye sen.
Pc: Süly sáp Nagy köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2241 Süly sáp,
Szent Ist ván tér 1.
Elekt ro ni kus úton: 
Tóth Krisz ti na jegy zõ ré szé re 
cí mez ve, e-ma il:
jegy zo@suly sap.hu
Kér jük a bo rí té kon, illetve
az elekt ro ni kus le vél tár gyá -
ban fel tün tet ni a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ 
azo no sí tó szá mot
(1204/2012.), va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét:
is ko la igaz ga tó.
f: Ho rin ka Lász ló 
pol gár mes ter vagy 
Tóth Krisz ti na jegy zõ
Te l.: (29) 435-001
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye:
Süly sáp Nagy köz ség 
hon lapja: 
www.suly sap.hu
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Sze me re Köz ség 
Ön kor mány za ta
3866 Sze me re,
Fõ út 63.

Ál ta lá nos Is ko la
3866 Sze me re,
Fõ út 16.

Lf: az in téz mény tör vé nyes 
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
a pe da gó gi ai mun ka szak -
mai irá nyí tá sa, az ál ta lá nos 
is ko la in téz mény ve ze tõi
fel ada ta i nak el lá tá sa, az in -
téz mény te vé keny sé gé nek
ter ve zé se, szer ve zé se, ve -
ze té se, irá nyí tá sa és el len -
õr zé se a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nak meg fe le lõ en.

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rint fel sõ fo -
kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás lefolyta -
tása, pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy – leg -
alább öt év fe let ti szak mai 
ta pasz ta lat.
Elõny: köz ok ta tás ve ze tõ
szak ké pe sí tés.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A ve ze tõi meg bí zás 
2017. aug. 14-éig, ha tá ro zott
idõ re, öt év re szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pe hi: 2012. júl. 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: képviselõ-
 testület dön té se alap ján.
Il let mény, jut ta tás:
A Kjt., va la mint a Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett 
om., szak mai gya kor lat ról
szóló ere de ti iga zo lás, rész le -
tes szak mai ön., vpr., nyi lat -
ko zat ar ra vo nat ko zó an, hogy 
a pá lyá za ti anyag ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, kö te le zett ség vál -
la lá si nyi lat ko zat a va gyon -
nyi lat ko zat té te lé re vo nat ko -
zó an.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(542/2012.), va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sé vel: „ál ta -
lá nos is ko la igaz ga tó” el lát va 
kell be nyúj ta ni.
Pc: Sze me re Köz ség 
Ön kor mány za ta
3866 Sze me re,
Fõ út 63.
Sze mé lye sen: Nagy Bog lár ka 
jegy zõ, BAZ Me gye
3866 Sze me re, Fõ út 63.
F: Nagy Bog lár ka jegy zõ
Te l.: (46) 572-201,
(46) 472-101.
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A mun kál ta tó val kap cso la tos 
egyéb lé nye ges in for má ció:
az in téz mény Sze me re és Fáj
köz ség kö zös fenn tar tá sá ban, 
Tár su lá si Meg álla po dás alap -
ján mû kö dik.
To váb bi in for má ci ót a
www.sze me re.hu hon la pon
sze rez het.

Va szar Köz ség 
Ön kor mány za ta
3542 Va szar,
Fõ u. 29.

Ihász Gá bor Ál ta lá nos 
Is ko la
8542 Va szar,
Fõ u. 9.

Lf: ve ze ti és irá nyít ja az
Ihász Gá bor Ál ta lá nos Is -
ko lát, e fel ada tán be lül, az
ala pí tó ok irat nak meg fe le -
lõ en. Fe le l az in téz mény
szak sze rû, ha té kony és tör -
vé nyes mû kö dé sé ért, a ta -
ka ré kos gaz dál ko dá sért,
biz to sít ja az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
ket. Fel ada ta az in téz mény
irá nyí tá si, el len õr zé si,
mun kál ta tói fel ada ta i nak
el lá tá sa.

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, „B” ka te gó ri ás jo go sít -
vány, vagyonnyilatkozat-
 tételi el já rás le foly ta tá sa,
leg alább öt év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szak mai ta pasz ta lat,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, a Kö zokt.tv.
18. § (1) bek. d) pont ja
sze rint az in téz mény ve ze -
tõi meg bí zás fel té te le a
ne ve lé si, ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szóló al kal -
ma zás, il l. a meg bí zás sal
egy ide jû leg pe da gó gus
mun ka kör ben tör té nõ, ha -
tá ro zat lan idõ re szóló al -
kal ma zás.
Elõny: ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben szer zett, ve -
ze tõi gya kor lat, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga
meg lé te – leg alább öt év
fe let ti szak mai ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. aug. 15-éig szó l.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: 
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2012. máj. 30.
Pe hi: 2012. aug. 10.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., om.,
jo go sít vány má so la ta,
30 nap nál nem ré geb bi b.,
nyi lat ko zat a pá lyá za tá nak
zárt, vagy nyil vá nos ülé sen
tör té nõ tár gya lá sá ról, hoz zá -
já ru lás a sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé hez a pá lyá zat tal
össze füg gés ben, vpr. a szak -
mai, gaz da sá gi hely zet elem -
zés re épü lõ el kép ze lés sel.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szám mal
(337/2012.), va la mint 
a mun ka kör meg ne ve zé sé vel: 
„ál ta lá nos is ko la igaz ga tó”
el lát va kell be nyúj ta ni.
f: Var ga Pé ter.
Te l.: (89) 579-200.
A mun kál ta tó val kap cso lat -
ban to váb bi in for má ci ót a 
www.va szar.hu hon la pon
sze rez het.
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Ve csés Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2220 Ve csés,
Szent Ist ván tér 1.

Gras sal ko vich An tal 
Né met Nem ze ti sé gi 
és Két nyel vû Ál ta lá nos 
Is ko la – An ton 
Gras sal ko vich 
Grunds chu le Wets chesch
2220 Ve csés,
Fõ út 90–92.

Gróf And rás sy Gyu la 
Ál ta lá nos Is ko la
2220 Ve csés,
Er zsé bet 1.

Szak irá nyú egye te mi vagy 
fõ is ko lai v., leg alább öt -
éves szgy, bün tet len 
elõ élet, pedagógus-
 szakvizsga.
Elõny: né met kö zép fo kú
C-tí pu sú nyelv vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig szó l.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 90 nap.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók, ma -
ga sabb vp.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény kép pel el lá tott szak mai
ön., b., om., vpr., nyi lat ko za -
tot, amely sze rint a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
Pc: Szla hó Csa ba 
pol gár mes ter
Ve csés Vá ros 
Pol gár mes te ri Hi va ta la
2220 Ve csés,
Szent Ist ván tér 1.

Egyéb ve ze tõ

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

1 2 3 4

Bo kod-Dad-Kecs kéd-
Szák szend Kis tér sé gi
ÁMK
2855 Bo kod,
Fõ u. 27.

Öve ges Jó zsef Ál ta lá nos
Is ko la
2856 Szák szend,
Szá ki u. 95.

Lf: in téz mény egy ség-ve ze -
tõi, in téz ménnyel kap cso la -
tos ma ga sabb ve ze tõi fel -
ada tok el lá tá sa

Fõ is ko lán vagy egye te men 
szer zett ta ná ri szak ké pe sí -
tés, öt év pe da gó gus mun -
ka kör ben szer zett szgy,
pe da gó gus-szak vizs ga.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, 1–3 év ve ze tõi 
ta pasz ta lat.

ÁEI: 2012. júl. 2.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. jún. 30-éig szó l.
Pbhi: 2012. máj. 29.
Pe hi: 2012. jún. 29.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
Pc: Hor váth Csa bá né 
igaz ga tó
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b., adat vé -
del mi nyi lat ko zat, vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel.
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Pi lis vö rös vár Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.

Gaz da sá gi El lá tó Szer ve zet
2085 Pi lis vö rös vár,
Fõ tér 1.

Lf: fel ada ta a Gaz da sá gi
El lá tó Szer ve zet, Pi lis vö -
rös vár ve ze té se. A mun ka -
ügyi fel ada tok el lá tá sa.
A gaz dál ko dá si te vé keny -
sé gé hez kap cso ló dó sza -
bály za tok el ké szí té se, fo -
lya ma tos kar ban tar tá sa,
köny ve lé si fel ada tok el lá -
tá sa. Az el lá tá si kö ré be tar -
to zó ön ál ló an mû kö dõ in -
téz mé nyek mû kö dé sé vel
össze füg gõ pénz ügyi,
szám vi te li és gaz dál ko dá si
fel ada tok irá nyí tá sa, szer -
ve zé se, el len õr zé se, fej -
lesz té se.

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 
tör vény vég re haj tá sá ról
szó ló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. ren de let 12. §-ának 
(1) be kez dé sé ben elõ írt v.
(fel sõ ok ta tás ban szer zett
pénz ügyi-szám vi te li v.,
vagy fel sõ ok ta tás ban szer -
zett egyéb v. és emel lett
ál lam ház tar tá si mér leg ké -
pes köny ve lõi v.)
A pá lyá zó nak sze re pel nie
kell a 2000. évi C. tör vény 
151. § (3) be kez dé se sze -
rin ti nyil ván tar tás ban és
ren del kez nie kell a te vé -
keny ség el lá tás ra jo go sí tó
en ge déllyel (iga zol -
vánnyal), fel hasz ná lói
szin tû szám vi te li/pénz ügyi 
szoft ver is me ret,
TATIGAZD prog ram is -
me re te, leg alább öt éves,
költ ség ve té si szerv nél
szer zett ve ze tõi gyak., leg -
alább 10 éves szgy, bün -
tet len elõ élet, a ma ga sabb
ve ze tõi be osz tás el nye ré -
sé nek fel té te le: ma ga sabb
ve ze tõi be osz tás el lá tá sá ra 
meg bí zást csak az kap hat,
aki a mun kál ta tó val köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, vagy a meg bí zás sal
egy ide jû leg a köz al kal ma -
zot ti mun ka kör be ki ne vez -
he tõ.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
aug. 15-éig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl szá -
mí tott 30 nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hó nap el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se 
(vár ha tó an 2012. jún. vé ge).
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt.
20/A. §-ában és a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény
vég re haj tá sá ról a he lyi ön -
kor mány za tok ál tal fenn tar -
tott szol gál ta tó fel ada to kat
el lá tó egyes költ ség ve té si in -
téz mé nyek rõl szó ló 77/1992.
(V. 12.) Korm. ren de let ben
fog lalt elõ írá sok sze rint. 
Az Ügy ren di, Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Bi zott ság sze mé -
lyes meg hall ga tá sa és ja vas -
la ta után kép vi se lõ-tes tü le ti
dön tés, a köz al kal ma zot ti
tör vény és vég re haj tá si uta sí -
tá sa i ban sza bá lyo zott el já rás -
rend sze rint.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., 30 nap nál nem ré geb bi,
a bün tet len elõ éle tet iga zo ló
ere de ti ha tó sá gi b., vagy an -
nak má so la ta, vagy iga zo lás
a ha tó sá gi bi zo nyít vány meg -
ké rés rõl (a ki ne ve zés fel té te -
le, hogy a kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen az ere de ti ha tó sá gi bi -
zo nyít ványt le ad ja), rész le tes 
szak mai ön., vpr., a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek, mun -
kál ta tói iga zo lás a ve ze tõi és
a szak mai gya kor lat ról, 
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nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá -
za ti el já rás sal össze füg gés -
ben szük sé ges ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, az egyes va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gek rõl szó ló 2007. évi
CLII. tör vény sze rin ti nyi lat -
ko zat a va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség vál la -
lá sá ról, il let mény re vo nat ko -
zó igény.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton egy ere -
de ti és egy má so la ti pél dány -
ban, „Gaz da sá gi El lá tó Szer -
ve zet, Pi lis vö rös vár in téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat. Csak
az elõ ké szí tõ és Bí rá ló bi -
zott ság bont hat ja.” Meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat to váb bi köz zé té -
te lé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes ol dal:
2012. márc. 19.
Pi lis vö rös vár Vá ros hon lap ja 
www.pi lis vo ros var.hu
A kép vi se lõ-tes tü le ti ülés
után egy hét tel.
f: tel.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, il let ve a 
ku ta si ne@pi lis vo ros var.hu

Sá to ral ja új hely Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
3980 Sá to ral ja új hely,
De ák u. 14.

Egy sé ges Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat 
és Pe da gó gi ai Szak mai
Szak szol gál ta tó In téz mény
3980 Sá to ral ja új hely,
De ák u. 14.

Lf: az in téz mény te vé keny -
sé gi kö ré be tar to zó fel ada -
tok irá nyí tá sa, ve ze té se,
kü lö nös te kin tet tel a
 Közokt.tv., a pe da gó gi ai
szak szol gá la tok ról szó ló
4/2010. (I. 19.) OKM ren -
de let ben, va la mint az ál -
lam ház tar tás ról szó ló
2011. évi CXCV. tör vény -
ben foglaltakra.

Az adott ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó -
gus-mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges 
– a Kö zokt.tv. 17. §
(1)–(2) be kez dé sé ben fel -
so rolt – fel sõ fo kú is ko lai
v. és szak kép zett ség, to -
váb bá pe da gó gus-szak -
vizs ga, leg alább öt év 
– a Kö zokt.tv. 18. §
(6) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett 
szgy, köz al kal ma zot ti
jogviszony létesítése.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig öt év re szól.
Pbhi: 2012. ápr. 5.
Pe hi: a Korm. ren de let 5. §
(13) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en ke rül meg ha tá ro zás ra.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai élet rajz, om., vpr.,
nyi lat ko zat a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada tok pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez tör té nõ hoz zá já -
ru lás ról b.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, nyom ta -
tott for má ban (két pél dány -
ban) és CD-n (egy pél dány)
kell be nyúj ta ni, a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ azo no -
sí tó szám mal el lát va.
Pc: Sá to ral ja új hely 
Pol gár mes te ri Hi va tal 
jegy zõi tit kár sá ga
3980 Sá to ral ja új hely,
Kos suth tér 5.

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei In téz mény-
fenn tar tó Köz pont a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény (Kjt.)
20/A. §-a alap ján pá lyá za -
tot hir det

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Te rü le ti 
Gyer mek vé del mi Köz pont
Nyír egy há za
4400 Nyír egy há za,
Vas vá ri Pál u. 3.
in téz mény ve ze tõi – meg bí -
zott ma ga sabb ve ze tõ – be -
osz tás el lá tás ra.

Lf: a Sza bolcs-Szat -
már-Be reg Me gyei Te rü le ti 
Gyer mek vé del mi Köz pont
Nyír egy há za ve ze tõ jé nek
fel ada ta az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, a ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, az in téz mény kö -
zép- és hosszú tá vú fej lesz -
té si cél ja i nak, stra té gi á já -
nak ki dol go zá sa, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sa,
kép zés, to vább kép zés fel té -
te le i nek meg te rem té se,
szer ve zé se és dön tés ho za -
tal az in téz mény mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban min den
olyan ügy ben, ame lyet jog -
sza bály nem utal más ha -
tás kör be.

bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del -
mi in téz mé nyek, va la mint
sze mé lyek szak mai fel -
ada ta i ról és mû kö dé sük
fel té te le i rõl szó ló
15/1998. (IV. 30.) NM
ren de let (a to váb bi ak ban:
ren de let) 2. szá mú mel lék -
le te I. ré szé nek II.3. pont ja 
sze rin ti ké pe sí tés: fel sõ fo -
kú szo ci á lis alapv., pe da -
gó gus, pszi cho ló gus, vagy 
men tál hi gi é nés szak em -
ber, gyer mek- és if jú ság -
vé del mi ta nács adó, jo gi
sza kok le ve les csa lád vé -
del mi ta nács adó, szo ci á lis
igaz ga tás szer ve zõ, szo ci á -
lis me ne dzser ok le vél lel
ren del ke zõ: jo gász, igaz -
ga tás szer ve zõ, szo ci o ló -
gus, köz gaz dász szo ci ál -
po li ti kai sza kon, a ren de -
let 3. § (2) be kez dés c), d), 
e) pont jai sze rint szo ci á lis
szak vizs ga, vagy a 3. §
(3) be kez dé se alap ján a
meg bí zást kö ve tõ két éven 
be lü li meg szer zé sé re tör -
té nõ kö te le zett ség vál la lás, 
a 3. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel, leg -
alább öt év fel sõ fo kú vég -
zett sé get, vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény -
lõ, a gyer mek vé de lem,
a szo ci á lis el lá tás, az
egész ség ügyi el lá tás, ill. 

ÁEI: 2012. máj. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. ápr. 30-éig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ.
Pbhi: a Nem ze ti Köz igaz ga -
tá si In té zet [2011. ja nu ár 1-ig 
Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK)]
in ter ne tes ol da lán tör té nõ
köz zé té telt kö ve tõ 30. nap.
Pe hi: 2012. ápr. 30-ig.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat ról
a vé le mény nyil vá ní tás ra jo -
go sul tak vé le mé nyé nek ki ké -
ré se után a fenn tar tó dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., ill.
a Kjt.-nek a szo ci á lis, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi ága zat ban tör -
ténõ vég re haj tá sá ról szó ló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
az ál lás hely be töl té sé hez
szük sé ges vég zett sé get(ke)t,
szak kép zett ség meg lé tét iga -
zo ló ok mány(ok) köz jegy zõ
ál tal hi te le sí tett má so la ta,
90 nap nál nem ré geb bi ha tó -
sá gi er köl csi bi zo nyít vány
ar ról, hogy bün tet len elõ éle tû 
és nem áll olyan 
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a köz ok ta tás te rü le tén be -
töl tött mun ka kör ben szer -
zett szgy, a mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ha tá ro zat lan idõ re ki ne -
vez he tõ, ma gyar ál lam pol -
gár ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint jog a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás
gya kor lá sá hoz, ill. be ván -
dor lá si, vagy le te le pe dé si
en ge dély.
Elõny: szo ci á lis szak vizs -
ga-bi zo nyít vány meg lé te,
élõ ide gen nyelv is me re te, 
ve ze tõi ta pasz ta lat.

fog lal ko zás tól el til tás ha tá lya 
alatt, amely a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony lé te sí té sét nem
te szi le he tõ vé, a pá lyá zó leg -
alább öt éves szak mai gya -
kor la tát iga zo ló, il let ve a ko -
ráb bi mun ka vi szony(ok)ra
vo nat ko zó do ku men tu mok
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
má so la tai, a pá lyá zó sze mé -
lyi ada ta it is tar tal ma zó rész -
le tes szak mai élet rajz, az in -
téz mény ve ze té sé re, fej lesz -
té sé re vo nat ko zó prog ram ja,
va la mint an nak egy A/4 ol dal 
ter je del mû össze fog la ló ja,
szo ci á lis szak vizs ga-bi zo -
nyít vány köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la ta, vagy a
pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a ve ze tõi meg bí zást kö -
ve tõ két éven be lül vál lal ja a
szo ci á lis szak vizs ga le té te lét, 
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak
a pá lyá za ti el já rás sal össze -
füg gõ ke ze lé sé hez hoz zá já -
rul/nem já rul hoz zá, a pá lyá -
zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a
gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. évi XXXI. tör vény
15. §-ának (8) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok ve le 
szem ben nem áll fenn, nyi lat -
ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó
nem áll cse lek võ ké pes sé get
ki zá ró, vagy kor lá to zó gond -
nok ság alatt, nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá zó meg bí zá -
sa ese tén va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gé nek
ele get tesz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he -
lye, mód ja, for má ja:
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont ve ze tõ jé nek
4400 Nyír egy há za, 
Hõ sök te re 5., Pf. 95
a pá lyá za tot ki zá ró lag pos tai
úton, aján lott kül de mény ként
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egy ere de ti és egy má so la ti
pél dány ban, va la mint CD-n
kell be nyúj ta ni „Pá lyá zat Te -
rü le ti Gyer mek vé del mi Köz -
pont Nyír egy há za in téz -
mény ve ze tõi be osz tás be töl -
té sé re” jel igé vel.
f: Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont In téz mény-
fenn tar tá si Fõ osz tály 
Mol nár-Di e nes Emõ ke
Tel.: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pá lyá za ti ki írás to váb bi
köz zé té te lé nek he lye, ide je:
Szo ci á lis Köz löny 2012. évi
4. szá má ban
Sza bolcs-Szat már-Be reg 
Me gyei Kor mány hi va tal
hon lap ja (2012. március
16-tól 2012. április 16-ig)
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet in ter ne tes ol da lán va ló
meg je le nés idõ tar ta ma 
2012. már ci us 16.
A fenn tar tó fenn tart ja azt a
jo gát, hogy – meg fe le lõ pá -
lyá zók hi á nyá ban – a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil -
vá nít sa.

Vá sá ros na mény Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.

Ne ve lé si Ta nács adó
4800 Vá sá ros na mény,
Rá kó czi út 32.

Lf: ön ál ló an mû kö dõ ne ve -
lé si in téz mény szak mai és
gaz da sá gi mun ká já nak irá -
nyí tá sa, szer ve zé se el len õr -
zé se. El lát ja a Kö zokt.tv.
54. § (1)–(2) bek. és 55. §
(2) bek. sze rin ti fel ada to kat 
irá nyít ja, össze han gol ja az
in téz mény mun ká ját, gon -
dos ko dik az in téz mény
mû kö dé sé hez szük sé ges
bel sõ sza bály za tok el ké szí -
té sé rõl, elõ ter jesz té sé rõl,
be tar tá sá ról. El lát ja az in -
téz mény kép vi se le tét,

pe da gó gus-mun ka kör be -
töl té sé re jo go sí tó fel sõ fo -
kú is ko lai v. és szak kép -
zett ség, vagy pszi cho ló gus 
v., pe da gó gus-szak vizs ga,
leg alább öt év, pe da gó gus
mun ka kör ben el töl tött
szgy, az in téz mény ben pe -
da gó gus-mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló al kal ma zás, ill., a
meg bí zás sal egy ide jû leg
pe da gó gus-mun ka kör ben
tör té nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. júl. 31-éig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony, há rom hó nap
pró ba idõ ki köl té sé vel.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán va ló köz zé té tel tõl szá mí -
tott 30. nap.
Pe hi: A pá lyá zó kat a pá lyá -
za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
21 na pon be lül a képviselõ-
 testület ál tal lét re ho zott 
bi zott ság meg hall gat ja.
A pá lyá za to kat a képviselõ-
 testület a pá lyá za ti ha tár idõ
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kap cso la tot tar t a fenn tar tó -
val, társ in téz mé nyek kel,
tár sa dal mi szer ve ze tek kel.
A jog sza bá lyi elõ írá sok nak 
meg fe le lõ en el lát ja a be -
osz tá sá val össze füg gõ
mun kál ta tói jo go sít vá nyo -
kat és a mun ka kö ri le írá sa
sze rint a mun ka kö ré be tar -
to zó egyéb fel ada to kat.

Elõny: pe da gó gi ai szak -
szol gá la ti in téz mény ve ze -
tõi gyak.

le jár tát kö ve tõ 60 na pon be -
lül bí rál ja el.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si 
el kép ze lés sel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b.,ere de ti ok le ve let, vagy
annak köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett má so la tát, ko ráb bi fog -
lal koz ta tá si vi szo nya i ra vo -
nat ko zó iga zo lá so kat, nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya gá ban fog lalt sze -
mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gés ben
szük sé ges ke ze lé sé hez hoz -
zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy hoz zá já rul-e tel jes pá -
lyá za ti anya gá nak a vé le mé -
nye zõk és dön tés ho zók ré -
szé re tör té nõ sok szo ro sí tá sá -
hoz, to váb bí tá sá hoz, nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó 
kineve zése ese tén, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé nek ele get tesz, nyi lat ko -
za tát ar ról, hogy a pá lyá za ta
el bí rá lá sá ra nyil vá nos, vagy
zárt tes tü le ti ülé sen ke rül jön
sor.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban
hi ány pót lás be nyúj tá sá ra egy 
al ka lom mal – a hi ány pót lá si
fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott öt na pon be lül – van
le he tõ ség.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: ki zá ró lag pa pír ala -
pon, zárt bo rí ték ban, pos tai
úton aján lott kül de mény ként
„Pá lyá zat a Ne ve lé si Ta nács -
adó in téz mény ve ze tõi ál lás -
he lyé re” jel igé vel el lát va kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Vá sá ros na mény Vá ros
Ön kor mány za ta 
pol gár mes te re
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.
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f: Vá sá ros na mény Vá ros 
Ön kor mány za ta 
Képviselõ- testülete 
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban
Tren csé nyi Mik lós ügy in té -
zõ tõl sze rez he tõk be.
4800 Vá sá ros na mény,
Ta má si Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/20,
vagy e-ma il: tren cse nyi@
va sa ros na meny.hu 
aki egy út tal biz to sít ja azt is,
hogy a pá lyá zók az in téz -
ményt meg is mer hes sék.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart -
ja azt a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len -
nek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*

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

Rö vi dí té sek:

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

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

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

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

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

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

f: fel vi lá go sí tás

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

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

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

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

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

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

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

Óvodapedagógus

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

1 2 3 4

Szé kács Jó zsef 
Evan gé li kus Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Gim ná zi um
5900 Oros há za,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 1.

Szé kács Jó zsef 
Evan gé li kus Óvo da 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Gim ná zi um
5900 Oros há za,
Haj nal u. 7.
2 fõ óvo da pe da gó gus

A be töl ten dõ mun ka kör rö -
vid le írá sa: 
a Szé kács Jó zsef Evan gé li -
kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um ban az
óvo dás ko rú gyer me kek
ne ve lé se az 1993. évi
LXXIX. tör vény a köz ok -
ta tás ról, a 2005. évi
VIII. tör vény a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház
in téz mé nye i rõl, va la mint
az 1992. évi XXII. tör vény
a Mun ka Tör vény köny vé -
rõl rendelkezései alapján. 

ÁEI: 2012. aug. 24.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. máj. 31.
A be töl ten dõ mun ka kör 
jel le ge: fõ ál lá sú, ha tá ro zott
idõ tar ta mú.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön., szak mai ön., szak -
mai el kép ze lé sek, b., lel ké szi 
aján lás.
Olyan pá lyá zók je lent ke zé sét 
vár juk, akik el kö te le zet tek a
ke resz tyén ne ve lés iránt.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, sze mé -
lye sen, vagy elekt ro ni kus
úton le het be nyúj ta ni.
Pc: 5900 Oros há za,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 1.
sze mé lye sen le ad ha tó az
igaz ga tói iro dá ban.
elekt ro ni ku san az
is ko la@sze kacs.lut he ran.hu
cím re.
f: tel.: (68) 411-771 te le fon -
szá mon, ill. az
is ko la@sze kacs.lut he ran.hu
elekt ro ni kus cí men.
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Tanító, tanár

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

1 2 3 4

Bi ha ri Já nos Ze ne is ko la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény
2740 Abony,
Kál vin út 1.

gi tár ta nár
(fõ ál lá sú, rész mun ka idõs,
óra adó)

ütõ ta nár 
(fõ ál lá sú, rész mun ka idõs,
óra adó)

Ze ne mû vé sze ti 
fõ is ko lai v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: fo lya ma tos
Pe hi: fo lya ma tos
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. 
ren del ke zé sei az irány adók,
szl. nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., b., szak mai ön.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc: Ba kos né Ko csi Ju dit
igaz ga tó.

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

test ne ve lés sza kos ta nár

Lf: szak mai tan órák ellá -
tása a 9–13. év fo lya mon.

Ki emelt fel ada tok:
érett sé gi re va ló fel ké szí tés, 
ver se nyez te tés, osz tály fõ -
nö ki fel ada tok el lá tá sa.

test ne ve lõ ta ná ri v.
bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a be adá si ha tár idõ tõl
szá mí tott 30. nap
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b.

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
3000 Hat van,
Ta nács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187
e-ma il: in fo@gblsz.hu

szá mí tás tech ni ka vagy in -
for ma ti ka sza kos ta nár

egye te mi v.
Elõny: a két szak kom bi -
ná ci ó ja.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: írás ban kell 
be nyúj ta ni.
Pc: De me Edi na igaz ga tó

Vaj da Já nos Gim ná zi um
8360 Keszt hely,
Fõ tér 9.

in for ma ti ka sza kos ta nár

Lf: a je lölt nek rend szer gaz -
dai fel ada to kat is el kell
lát nia.

szak irá nyú egye te mi v. ÁEI: 2012. szept. 1.
A meg bí zás ha tá ro zat lan 
idõ re szól. 
Pe hi: a ha tár idõ le jár ta után
egy hó nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a for mai és
szak mai fel té te lek nek meg fe -
le lõ pá lyá zat tal ren del ke zõ
pá lyá zók meg hall ga tás ra ke -
rül nek, le he tõ ség sze rint pró -
ba ta ní tást végeznek.
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Dön tés a nyúj tott tel je sít -
mény és a sze mé lyes el be -
szél ge tés alap ján.
Pbhi: a meg je le nést kö ve tõ
egy hó na pon be lül.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes, kéz zel írott ön.,
hi te les om., va la mint 30 nap -
nál nem ré geb bi b.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: „Pá lyá zat” meg je lö -
lés sel el lát va kell be nyúj ta ni.
Pc: Szö ré nyi Zol tán igaz ga tó
Vaj da Já nos Gim ná zi um
8360 Keszt hely,
Fõ tér 9. 

Nagy kõ rö si Kol ping 
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la
2750 Nagy kõ rös, 
Me mo vich u. 2. 
e-ma il:
nk.kol ping@gma il.com
Tel.: (53) 552-024

an gol sza kos ta nár

in for ma ti ka sza kos óra adó
ta nár
(7–8. osz tály ban)

gyógy pe da gó gus sza kos
óra adói ta nár
(az in téz mé nyi SNI ta nu lók 
in teg rált fej lesz té sé re)

szak irá nyú be fe je zett 
fõ is ko la,
ér vé nyes dip lo ma,
ka to li kus val lás,
ren de zett ma gán élet.

be fe je zett fõ is ko la, (ta nu -
lás ban aka dá lyo zot tak
szak irány),
ér vé nyes dip lo ma,
ka to li kus val lás,
ren de zett ma gán élet.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Mun ka vi szony idõ tar ta ma:
el sõ év ha tá ro zott ide jû mun -
ka szer zõ dés, ami le tel te után
meg hosszab bít ha tó, il let ve
ha tá ro zat lan idõ tar ta mú vá
vál toz tat ha tó.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pe hi: 2012. jún. 30.
Il let mény, jut ta tás:
a Kjt. elõ írá sa i nak meg fe le -
lõ en, de a Mun ka Tör vény -
köny ve alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., om.
Pc: Bal lai Ottó igazgató

Szé kács Jó zsef 
Evan gé li kus Óvo da, 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Gim ná zi um
5900 Oros há za,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 1.

ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos pe da gó gus
(fõ ál lá sú, ha tá ro zott idõ tar -
ta mú)

ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos pe da gó gus
(fõ ál lá sú, ha tá ro zott idõ tar -
ta mú)

A be töl ten dõ mun ka kör rö -
vid le írá sa: a Szé kács Jó -
zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um ban ma gyar nyelv és
iro da lom tan tárgy ok ta tá sa, 
va la mint a kap cso ló dó ne -
ve lé si fel ada tok vég zé se

fõ is ko lai v.

egye te mi v.

ÁEI: 2012. aug. 24.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pe hi: 2012. máj. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., ön., szak mai ön., szak -
mai el kép ze lé sek, b., lel ké szi 
aján lás.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak
mód ja: a pá lyá za ti 
anya got az 
is ko la@sze kacs.lut he ran.hu
elekt ro ni kus cím re le het kül -
de ni, vagy pos tai úton, vagy
sze mé lye sen le ad ha tó az
igaz ga tói iro dá ban 
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az 1993. évi LXXIX. tör -
vény a köz ok ta tás ról, a
2005. évi VIII. tör vény a
Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház in téz mé nye i -
rõl, va la mint az 1992. évi
XXII. tör vény a Mun ka
Tör vény köny vé rõl ren del -
ke zé sei alap ján

Pc: 5900 Oros há za,
Baj csy-Zsi linsz ky u. 1.
f: tel.: (68) 411-771
e-ma il:
is ko la@sze kacs.lut he ran.hu

Olyan pá lyá zók je lent ke zé sét 
vár juk, akik el kö te le zet tek a
ke resz tyén ne ve lés iránt.

föld rajz-bár mely sza kos
pe da gó gus
(fõ ál lá sú, ha tá ro zott idõ tar -
ta mú)

A be töl ten dõ mun ka kör rö -
vid le írá sa:
A Szé kács Jó zsef Evan gé -
li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um ban
föld rajz tan tárgy ok ta tá sa,
va la mint a kap cso ló dó ne -
ve lé si fel ada tok vég zé se az 
1993. évi LXXIX. tör vény
a köz ok ta tás ról, a 2005. évi 
VIII. tör vény a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház
in téz mé nye i rõl, va la mint
az 1992. évi XXII. tör vény
a Mun ka Tör vény köny vé -
rõl ren del ke zé sei alap ján.

egye te mi v.

Köz ok ta tá si In téz mény,
Tá pi ó ság – Tá pi ó szent már -
ton óvo dá ja és Ál ta lá nos
Is ko lá ja
2253 Tá pi ó ság,
Papp K. út 1.

KITT Ku bi nyi Ágos ton 
Ál ta lá nos Is ko la
2711 Tá pi ó szent már ton,
Kos suth L. u. 100.

test ne ve lés sza kos ta nár

Lf: szak mai tan órák el lá tá -
sa 5–8. év fo lya mon, ver -
seny fel ké szí tés, ver se nyez -
te tés, al só ta go za ton úszás -
ok ta tás tan órai ke ret ben.

fõ is ko la-test ne ve lés sza -
kos v., leg alább 1–3 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Elõny: két sza kos ság, ezen
be lül an gol/ma te ma ti ka
szak, an gol nyelv bõl
„C” tí pu sú ál ta lá nos
nyelv vizs ga.

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
Pbhi: 2012. júl. 16.
Pe hi: 2012. júl. 31.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön., b.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: a (100/2012.) azo no -
sí tó szám mal el lát va kell be -
nyúj ta ni.
Pc: KITT Ku bi nyi Ágos ton
Ál ta lá nos Is ko la
2711 Tá pi ó szent már ton,
Bar tók B. út 5.
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nap kö zis ne ve lõ

Lf. két év fo lyam al só ta go -
za tos ta nu ló i ból ál ló össze -
vont nap kö zis cso port ve -
ze té se)

fõ is ko la-ál ta lá nos is ko lai
ta ní tói v., leg alább 1–3 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy.
Elõny: ál ta lá nos is ko lai ta -
ní tói v. mel lett an gol/test -
ne ve lés/rajz mû velt ség te -
rü let, an gol nyelv bõl
„C” tí pu sú ál ta lá nos
nyelv vizs ga.

ta ní tó-test ne ve lés szak -
tanító

Lf: al só ta go zat 1–4. év fo -
lya mán test ne ve lés tan -
tárgy ta ní tá sa, ver seny fel -
ké szí tés, ver se nyez te tés,
úszás ok ta tás tan órai ke ret -
ben.

fõ is ko la-ál ta lá nos is ko lai
ta ní tói v., test ne ve lés mû -
velt ség te rü let,
leg alább 1–3 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett
szgy.
Elõny: an gol nyelv bõl
„C” tí pu sú ál ta lá nos
nyelv vizs ga

Pá lyá za ti fel hí vás kul tu rá lis in téz mények ve ze tõi és más alkalmazotti ál lás he lye inek be töl té sé re*

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény és az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let tar tal maz za.

Rö vi dí té sek:

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

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

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

ill: il let mény

p: pót lék

vp: ve ze tõi pót lék

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

szl: szol gá la ti la kás

v: vég zett ség

szgy: szak mai gya kor lat

vgy: ve ze tõi gya kor lat

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

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

ön: ön élet rajz
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vpr: ve ze té si prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal
 összefüggõ ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sult ál ta li meg is me ré sé hez

Pc: pá lyá zat cím zé se

f: fel vi lá go sí tás

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Aszód Vá ros 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
2170 Aszód,
Sza bad ság tér 9.

Aszód Vá ros Könyv tá ra
és Mû ve lõ dé si Ház a
igaz ga tó
2170 Aszód,
Kos suth La jos út 72.

Lf: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, mun -
kál ta tói jog gya kor lás, az
in téz mény mû kö dé sé vel,
mû köd te té sé vel kap cso la -
tos min den olyan fel adat,
me lyet jog sza bály nem utal 
más ha tás kö ré be.
A mun ka kör be töl tõ jé nek
irá nyí tá sa alá tar to zó sze -
mé lyek szá ma: 5 fõ

ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, va gyon nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség,
szak irá nyú egye te mi v. és
szak kép zett ség vagy nem
szak irá nyú egye te mi vég -
zett sé gû pá lyá zó ese tén
fel sõ fo kú szak irá nyú mun -
ka kö ri szak vizs ga, vagy
fõ is ko lai könyv tá ro si kép -
zett ség, fel sõ fo kú szak irá -
nyú vég zett sé gé nek és
szak kép zett sé gé nek meg -
fe le lõ fel adat kör ben vagy
a hi vat ko zott szak vizs gá -
nak meg fe le lõ fel adat kör -
ben leg alább öt éves szgy,
2009 után szer zett fõ is ko -
lai könyv tá ro si kép zett ség
ese tén leg alább tíz éves
szgy, ma ga sabb ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá ra szóló
meg bí zást az kap hat, aki
az in téz mé nyi mun kál ta tó -
val köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál l, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ki ne vez he tõ.
Elõny: könyv tá ro si te rü le -
ten szer zett leg alább há -
rom év ve ze tõi ta pasz ta lat, 
köz mû ve lõ dé si szak irá nyú 
kö zép- vagy fel sõ fo kú v.,
ide gen nyelv-is me ret, ma -
gas szin tû szá mí tó gép-ke -
ze lõi jár tas ság, ki emel ke -
dõ szak mai vagy szak irá -
nyú tu do má nyos te vé -
keny ség vég zé se.

ÁEI: 2012. jún. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
máj. 31-éig, ha tá ro zott idõ re, 
öt év re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat -
lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony [új on nan lé te sí -
tett jog vi szony ese tén 
– a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi 
XXXIII. tör vény (Kjt.)
21/A. § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – há rom 
hó nap pró ba idõ ki kö té sé vel].
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek
idõ pont ja: 
2012. ápr. 10. 16 óra.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
rend je: a Korm. ren de let ben
le ír tak alap ján a bí rá ló bi -
zott ság írá sos ja vas la tá nak
ki ala kí tá sát kö ve tõ tes tü le ti
ülé sen.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt., va -
la mint ezen tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott 150/1992.
(XI. 20.) Korm. ren de let ren -
del ke zé sei az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.,
om., szak mai gya kor lat iga -
zo lá sa, a pá lyá zat el bí rá lá sá -
nál elõnyt je len tõ fel té te lek
iga zo lá sa, b., nyi lat ko zat ar -
ról, hogy a pá lyá za ti anya got
a vé le mé nye zés ben el bí rá lás -
ban részt ve võk tel jes kö rû en 
meg is mer he tik és a pá lyá za ti
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anya gá ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyer tes pá lyá zó ként va -
gyonnyi lat ko za tot tesz, nyi -
lat ko zat, mely sze rint nem áll 
nyil vá nos könyv tár ban, köz -
mû ve lõ dé si in téz mény ben
vé gez he tõ te vé keny ség foly -
ta tá sát ki zá ró fog lal koz ta tás -
tól el til tás ha tá lya alatt, a pá -
lyá zat zárt vagy nyílt ülé sen
tör té nõ tár gya lá sát ké ri.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: sze mé lye sen vagy
pos tai úton, zárt bo rí ték ban,
két le fû zött pél dány ban,
„Köz mû ve lõ dé si in téz mény -
ve ze tõi pá lyá zat Aszód”
meg je lö lés sel el lát va, va la -
mint elekt ro ni kus adat hor do -
zón kell be nyúj ta ni.
Pc: Aszód Vá ros Ön kor -
mány zat pol gár mes te re
2170 Aszód,
Sza bad ság tér 9.
f: Aszód vá ros pol gár mes te re
Tel.: (28) 500-666
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. márc. 7.
Aszód Vá ros Ön kor mány zat
hon lap ja: www.aszod.hu
(az NKI köz zé té tel lel egy ide -
jû leg)

Sze ged me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se
6745 Sze ged,
Szé che nyi tér 11.

Tö mör kény Ist ván 
Mû ve lõ dé si Ház
6771 Sze ged,
Ma gyar u. 14.
igaz ga tó

Lf: az in téz mény ve ze tõ a
köz mû ve lõ dé si fel ada tok
el lá tá sa mel lett ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás ke re té -
ben vég zi az in téz mény
ala pí tó ok ira tá ban fog lalt
fel ada tok el lá tá sá nak ko or -
di ná lá sát, irá nyí tá sát,
el len õr zé sét, az in téz mény

fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
v. és szak kép zett ség, vagy 
nem szak irá nyú egye te mi
v. és fel sõ fo kú szak irá nyú
mun ka kö ri szak vizs ga,
a kul tu rá lis szak em be rek
szer ve zett kép zé si rend -
sze ré rõl, kö ve tel mé nye i rõl 
és a kép zés fi nan szí ro zá -
sá ról szó ló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM ren de let sze rint
akk re di tált ve ze té si-szer -
ve zé si, pénzügyi-gazda -
sági, ál lam ház tar tá si 
is me re te ket is nyúj tó 

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás 2017.
jún. 30-éig, ha tá ro zott idõ re,
öt év re szól.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nést kö -
ve tõ 30. nap.
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 30. nap, ill. azt kö ve -
tõ köz gyû lés nap ja.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Kjt. 20/A. §
(6) be kez dé se alap ján, a pá -
lyá zó kat a ki ne ve zé si, meg -
bí zá si jog kör gya kor ló ja 
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mû kö dé sé nek biz to sí tá sát,
az in téz mény költ ség ve té -
sé nek be tar tá sát, a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sát, va -
la mint együtt mû kö dik a te -
le pü lés rész köz mû ve lõ dé -
sé ben részt ve võk kel.

köz mû ve lõ dé si in téz -
mény ve ze tõ tan fo lyam
ered mé nyes el vég zé sé nek
ok irat tal tör té nõ iga zo lá sa,
leg alább öt éves szgy,
ki emel ke dõ köz mû ve lõ dé -
si te vé keny ség, bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség.
Ma ga sabb ve ze tõi be osz -
tás el lá tá sá ra szó ló meg bí -
zást az kap hat, aki az in -
téz mé nyi mun kál ta tó val
köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban áll, vagy a meg -
bí zás sal egy ide jû leg köz -
al kal ma zot ti mun ka kör be
ne vez he tõ ki.

ál tal lét re ho zott, a be töl ten dõ 
mun ka kör fel ada ta it érin tõ en
szak ér te lem mel ren del ke zõ
bi zott ság hall gat ja meg, majd 
a pá lyá za tok ról fen ti szak bi -
zott ság vé le mé nyét mér le gel -
ve Sze ged Me gyei Jo gú Vá -
ros Köz gyû lé se dönt.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a
köz gyû lés dön té sét kö ve tõ en
ér te sít jük a pá lyá zó kat.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. és a 
150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell: szak mai ön. (a pá lyá zó
pon tos sze mé lyi ada ta i val),
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
30 nap nál nem ré geb bi b.,
om., pub li ká ci ós jegy zék és a 
ki emel ke dõ köz mû ve lõ dé si
te vé keny sé get iga zo ló re fe -
ren ci ák, nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá zat tar tal mát az
el bí rá lás ban részt ve võ sze -
mé lyek meg is mer he tik, va la -
mint ar ról, hogy a pá lyá za ti
anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás -
sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
öt éves szgy iga zo lá sa. 
A pá lyá zat iránt ér dek lõ dõk
ré szé re a pá lyá zat el ké szí té -
sé hez a Pol gár mes te ri Hi va -
tal Ok ta tá si, Kul tu rá lis
és Sport iro dá ja ad 
fel vi lá go sí tást
6720 Sze ged,
Szé che nyi tér 11.
Tel.: (62) 564-208.

Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány za ta
2315 Szi get ha lom,
Kos suth L. u. 10.

He ge dûs Gé za Vá ro si
Könyv tár
2315 Szi get ha lom,
Jó zsef A. u. 59.
igaz ga tó

ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség, szak irá nyú
egye te mi v. és szak kép -
zett ség, vagy nem szak irá -
nyú egye te mi 

ÁEI: 2012. júl. 1.
A ve ze tõi meg bí zás
2017. jún. 30-éig, ha tá ro zott
idõ re szól.
A köz al kal ma zot ti jog vi -
szony idõ tar ta ma:
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Lf: a mu ze á lis in téz mé -
nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a
köz mû ve lõ dés rõl szó ló
1997. évi CXL. tör vény,
va la mint Szi get ha lom Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi -
se lõ-tes tü le té nek a köz mû -
ve lõ dés he lyi sza bá lyo zá -
sá ról szó ló 9/2001.
(VI. 15.) ren de le té ben fog -
lal tak alap ján a könyv tár
tör vé nyes mû köd te té sé nek
biz to sí tá sa, ve ze tõi
feladatainak ellátása.

vég zett ség gel és fel sõ fo kú 
szak irá nyú mun ka kör
szak vizs ga, vagy fõ is ko lai 
könyv tá ro si kép zett ség,
a fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett sé gé nek és szak -
kép zett sé gé nek vagy az
nem szak irá nyú egye te mi
vég zett ség gel és fel sõ fo kú 
szak irá nyú mun ka kö ri
szak vizs gá já nak és egy ben 
az in téz mény alap te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ
jog vi szony ban leg alább
öt éves szak mai gya kor la -
tot szer zett.
Elõny: leg alább 1–3 éves
vezetõi gyakorlat.

ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
A fog lal koz ta tás jel le ge: tel -
jes mun ka idõ.
Pbhi: az NKI in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
Pe hi: a pá lyá zat le adá si ha -
tár ide jét so ron kö ve tõ ren des
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés,
leg ké sõbb 2012. jún. 14.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az Ok ta tá si-,
Kul tu rá lis- és Sport Bi zott -
ság, va la mint az Ügy ren di és
Ko or di ná ci ós Bi zott ság ja -
vas la ta alap ján a Kép vi se -
lõ-tes tü let dönt.
Il let mény, jut ta tás: a Kjt. va -
la mint a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá -
sá ról a mû vé sze ti, a köz mû -
ve lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi 
te rü le ten fog lal koz ta tott köz -
al kal ma zot tak jog vi szo nyá -
val össze füg gõ egyes kér dé -
sek ren de zé sé rõl szó ló
150/1992. (XI. 20.) Korm.
ren de let ren del ke zé sei az
irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel együtt, vég zett sé get,
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok -
irat be mu ta tá sa, vagy hi te les
om., b., nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá za ti anya gá ban
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a 
pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gõ ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
nyi lat ko za tot ar ra vonatko -
zóan, hogy a pá lyá zó vál lal ja 
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé get.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, di gi tá lis
vál to zat ban (CD le me zen) is, 
a mun ka kör meg ne ve zé sé vel: 
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„He ge dûs Gé za Vá ro si
Könyv tár igaz ga tói mun ka -
kör”  meg ne ve zés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.
Pc: Szi get ha lom Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
pol gár mes te re
2315 Szi get ha lom,
Kos suth L. u. 10.
f: Tézs lá né Far kas Kla rissza
in téz mé nyi re fe rens
Tel.: (24) 403-657/135 mel -
lék.
A pá lyá zat to váb bi meg je le -
né sé nek he lye, ide je:
NKI in ter ne tes hon lap:
2012. áp ri lis 25.
Szi get ha lom Vá ros hon lap ja.

A köz löny zá rá sa után ér ke zett közlemények,
pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás  felsõok ta tá si in téz mé ny ve ze tõi ál láshelyének betöltésére

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

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. §-ának (6) be kez dé se, to váb bá a 
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. §-a alap ján pá lyá za tot hir det az

EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA (BAJA) 
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra.

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: 
A ve ze tõi meg bí zás 2012. au gusz tus 1. nap já tól 2015. jú li us 31. nap já ig szó l.

A mun ka vég zés he lye: Ba ja, Sze ge di út 2.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
– ha tá ro zat lan idõ re szóló tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri, egye te mi do cen si vagy fõ is ko lai ta ná ri ki ne ve zés,
– fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább há rom év ve ze tõi gya kor lat,
– ve ze té si, szer ve zé si, gaz dál ko dá si is me re tek és gya kor lat, 
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.
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Elõnyt je len t:
– a ne ve lés tu do má nyok, a mû sza ki tu do má nyok vagy a köz gaz da ság tu do má nyok te rü le tén szer zett tu do má nyos fo -

ko zat,
– szé les kö rû nem zet kö zi kap cso la tok, kü lö nös te kin tet tel a ha tá ron tú li ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re.

A rek tor fel ada ta: a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint a fõ is ko la szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján a fõ is ko la
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– a fõ is ko la kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, 
– a ka rok, az ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa,
– a fõ is ko la kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– a fõ is ko la ren del ke zé sé re ál ló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bály sze rin ti –

ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az er re irá nyuló mun ka szer ve zé -

se és össze fo gá sa,
– kap cso lat tar tás a fõ is ko la, a ka rok ér dek kép vi se le ti szer ve i vel, a hall ga tói kép vi se le tek kel.

Il let mény és jut ta tá sok: 
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 97.§ (5) be kez dé se,

va la mint a 2011. évi CCIV. tör vény 36. § (3) be kez dés ide vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó: 
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját,
– va gyon nyi lat ko zat-té telt,
– a fõ is ko la ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it, azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bá min den olyan in -

for má ci ót és ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tar t.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri vagy egye te mi do cen si, illetve fõ is ko lai

ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– a fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos dí jak jegy zé két,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bály és a fõ is ko la szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály za ta sze rint er re jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik. 

A be osz tás be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: A ve ze tõi be osz tás 2012. au gusz tus 1. nap já tól tölt he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. má jus 7. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: A pá lyá za tot a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet hon lap ján (www.nki.gov.hu) 2012.
áp ri lis 5-én tör té nõ meg je le nést kö ve tõ en 2012. má jus 7-ig kell be nyúj ta ni pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár ság
cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.).

A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény fõ tit ká ra, Vu ity né dr. Pá lity Ibo lya ad. 
Cím: 6500 Ba ja, Sze ge di út 2. Te le fon: (79) 524-624/117. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. jú ni us 15.  

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la rek to ri meg bí za tá sá ra”.

Dr. Rét he lyi Mik lós s.k.
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 

Óvodavezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Balatonfenyves Község 
Önkormányzat 
8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey Ferenc u. 27. 
Tel.: (85) 560-158 
Fax: (85) 361-802 

Kisfenyő Óvoda 
8646 Balatonfenyves, 
Fenyvesi u. 35–37. 

Szakirányú felsőfokú 
iskolai v. (Közokt.tv. 18. 
§.), legalább öt év feletti 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy,  
Magyar állampolgárság, 
Büntetlen előélet, 
Pedagógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30. nap. 
Pehi: a véleményezési idő 
betartásával, a véleménye-
zésre jogosultak által ké- 
szített jegyzőkönyvek  
beérkezését követő  

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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képviselő-testületi  
ülése. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
lakás a vezetői megbízás 
időtartamára megoldható. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, öt év szgy 
igazolása, om, szakképzett-
séget tanúsító om, b, vpr, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sek, nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul, hogy a 
véleményezésre jogosultak 
a pályázat tartalmát  
megismerjék. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban, 
postai úton vagy személye-
sen: dr. Tóthné dr. Sass 
Mónika jegyző, Balaton-
fenyves, Kölcsey u. 27. 
Tel.: (85) 560-158. 
Pc: Balatonfenyves  
Község Önkormányzata 
8646 Balatonfenyves, 
Kölcsey u. 27. 
 

Gógánfa Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8346 Gógánfa,  
Deák F. u. 23. 
 

Közös Fenntartású Nap-
közi Otthonos Óvoda 
Gógánfa-Zalaerdőd-Ukk 
8346 Gógánfa, 
Kisfaludy u. 2. 
 
Lf: óvodavezetői felada-
tok teljes körű ellátása. 

Főiskola (óvónőképző) 
Óvodavezetői – legalább 
3–5 év vezetői tapaszta-
lat, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás, határo-
zott időre öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. ápr. 30. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje Gógánfa 
Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete döntése.
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, om. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal: 
498/1/2012., valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
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benyújtani vagy személye-
sen: Damjanovics József 
polgármester részére. 
Pc: Gógánfa 
Község Önkormányzata 
8346 Gógánfa,  
Deák F. u. 23. 
f: Damjanovics József pol-
gármester. 
Tel.: (70) 339-8893. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
Gógánfa Község Önkor-
mányzatának honlapja 
www.goganfa.hu 
2012.március 28. 
 

Kakucs Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2366 Kakucs, 
Fő u. 20. 

Kökörcsin Óvoda 
2366 Kakucs, 
Székesi út 3. 
 
Lf: a Közokt.tv. 54. § és 
az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézményve-
zetői, továbbá az alapítói 
okirat szerinti feladatok 
ellátása, különös tekintet-
tel a közoktatásról szóló 
törvényben, a nevelési-
oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtási rendeletében  
foglaltakra. 
 

A Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdése és 18. §-a 
szerinti v. és szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, továbbá 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, a felsőfokú isko-
lai végzettségnek és 
szakképzettségnek meg-
felelő legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
eltöltött szgy, magyar 
állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőké-
pesség, az intézményben 
fennálló határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony, vagy a meg-
bízással egyidejűleg 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban történő, hatá-
rozatlan időre szóló al-
kalmazás feltételeinek 
teljesülése, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás 
lefolytatásának vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiány- 
talan becsatolása. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján való elsődleges 
közzétételtől számított 
30. nap. 
Pehi: a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi 
XXXIII.törvény végrehajtá-
sáról a közoktatási intézmé-
nyekben című 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § 
(9) és (13) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet rendelkezései sze-
rint. A képviselő-testület a 
pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát  
fenntartja. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, om, b, amellyel 
a pályázó igazolja a büntet-
len előéletét, és hogy nem 
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áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, nyilatkozatot arról, hoz-
zájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és 
elbíráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen: Kakucs Köz-
ség PH Jegyzőjének átadva 
kell benyújtani. 
Pc: Kakucs Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2366 Kakucs, 
Fő u. 20. 
 

Kisszállás Község  
Önkormányzat 
6421 Kisszállás, 
Felszabadulás u. 28. 

Napraforgó Óvoda 
6421 Kisszállás, 
Felszabadulás u. 34. 

A Közokt.tv.-ben szerep-
lő előírás teljesítése, azaz 
felsőfokú iskolai v. és 
szakirányú szakképzett-
ség, másodszor és továb-
bi alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet, vagyonnyilatko-
zat tételi eljárás  
lefolytatása. 
 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-éig, öt évre szól. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: a pályázati határidő 
lejártát követő soron  
következő képviselő-
testületi ülés. 
Pc: Kisszállás Község  
Önkormányzata 
f: (77) 557-010. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: hely-
ben szokásos módon: 
2012. május 2. 
 

Nyírmada Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4564 Nyírmada, 
Ady Endre út 16. 
 

Napsugár Óvoda 
4564 Nyírmada, 
Sugár út 1. 

Felsőfokú óvodapedagó-
giai iskolai v. és szak-
képzettség, öt év peda-
gógus munkakörben 
szerzett szgy, vagyon- 
nyilatkozat-tételi  
kötelezettség. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30. nap. 
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követő 60 nap. 
A pályázathoz csatolni kell: 
közjegyző által hitelesített 
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om, 30 napnál nem régebbi 
b, szakmai ön, vpr, a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani. 
Pc: Nyírmada Város 
Önkormányzat  
Polgármestere 
4564 Nyírmada, 
Ady Endre út 16. 
Tel.: (45) 492-100, 
(45) 492-049. 

Polgár Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4090 Polgár, 
Barankovics tér 5. 

Napsugár Óvoda  
és Bölcsőde 
4090 Polgár, 
Bessenyei út 4–5. 

Óvodapedagógusi dip-
loma vagy konduktor-
óvodapedagógusi v. és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben 
szerzett szgy. 
Előny: a vezetői gyakor-
lat, pedagógia szakirányú 
v., vagy közoktatás-
vezető szakképzettség,  
nyelvvizsga megléte. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglakoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 24. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja: a képviselő-testület 
a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja 
el a pályázatokat. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr.  
a szakmai helyzetelem- 
zésre épülő fejlesztési  
elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, továbbá nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy bele-
egyezik abba, hogy pályáza-
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tának tartalma közölhető 
harmadik személlyel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámmal 
(3749-2/2012.), valamint 
„Napsugár Óvoda és Böl-
csőde Óvodavezetői pályá-
zat” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Polgár Város  
Önkormányzata  
4090 Polgár, 
Barankovics tér 5. 
f: Tóth József polgármester.
Tel.: (52) 391-015. 
 

Putnok Város 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3630 Putnok, 
Kossuth út 5. 
 

Saldas Emília Óvoda 
3630 Putnok, 
Tompa u. 32. 

Jogszabályban előírt 
felsőfokú iskolai v., 
szakképesítés, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
ötéves szgy, nevelési 
intézményben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny: vezetői gyakorlat, 
ill. szakvizsga keretében 
szerzett intézmény- 
vezetői szakképzettség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig szól. 
Pbhi: a KSZK oldalán tör-
ténő megjelenéstől számí-
tott 30 nap. 
Pehi: a Korm. rendelet ren-
delkezése az irányadó. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b, saját kezűleg írt szemé-
lyes és szakmai ön, az óvo-
da vezetésére vonatkozó 
szakmai program, om, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zatban lévő személyes ada-
tokat a pályázati eljárás- 
ban közreműködők  
megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen-
előzetes egyeztetés nyo-
mán- munkaidőben az ön-
kormányzat polgármesteré-
nél, két példányban (3630 
Putnok, Kossuth út 5.). 
Tel.: (48) 530-030. 
f: Ambrus Katalin, Polgár-
mesteri Hivatal, 3630  
Putnok, Kossuth út 5. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap 
PVTV képújsága. 
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Sárszentmihály  
Községi Önkormányzat 
8143 Sárszentmihály, 
Fő út 54. 
 

Sárszentmihályi  
Napközi Otthonos Óvoda
8143 Sárszentmihály, 
Kossuth L. u. 7. 
 
Lf: Sárszentmihály, Kos-
suth L. utca 7. sz. alatti 
székhellyel, intézmény 
óvodavezetői feladatainak 
ellátása az irányadó  
jogszabályoknak  
megfelelően. 

Főiskola, főiskolai szintű 
óvodapedagógusi v. és 
pedagógus-szakvizsga, 
pedagógusként szerzett 
legalább öt év szgy, má-
sodszor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén a pedagógus-
szakvizsga, keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, va-
gyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása, bün-
tetlen előélet, cselekvő-
képesség, magyar  
állampolgárság. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben történő 
megjelenéstől számított 
30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatokat a képviselő-
testület bírálja el. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
saját kézzel írott részletes 
szakmai ön, az eddigi mun-
kakörök, tevékenységek 
leírása, legalább öt év szgy 
igazolása, vpr, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
közjegyző által hitelesített 
om, vagy eredeti okiratok. 
b, nyilatkozat arról, hogy a 
képviselő-testület és a bi-
zottságok nyilvános vagy 
zárt ülésen tárgyalják  
a pályázatot. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zat megnevezésével: „óvo-
davezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Sárszentmihály  
Községi Önkormányzat 
8143 Sárszentmihály, 
Fő út 54. 
f: Kalmár Tibor polgár- 
mester. 
Tel.: (22) 245-005. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
NKI internetes honlap, 
Sárszentmihály Községi 
Önkormányzat hivatal  
honlapja. 
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Sirok, Bükkszék,  
Istenmezeje Községek 
Önkormányzata  
Képviselő-testületei 
3332 Sirok, 
Borics Pál út 6. 

Kölyökvár Óvoda 
3332 Sirok, 
Lenin út 21. 

A Közokt.tv. alapján: 
óvodában pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v. és szakképzett-
ség, az óvodában peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy, a 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan idő-
re szóló alkalmazás. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. nap. 
Pehi:2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
magasabb vp. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr.  
a szakmai helyzetelem- 
zésre épülő fejlesztési  
elképzeléssel. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, szgy-t igazoló om, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban kell  
benyújtani. 
Pc: Sírok-Bükkszék-Terpes 
Körjegyzője 
3322 Sírok, 
Borics Pál út 6. 
 

Solymár Nagyközség  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2083 Solymár, 
József A. u. 1. 
Tel.: (26) 560-600 
Fax: (26) 560-606 
e-mail: jegyzo@solymar.hu 

Óvoda-Solymár 
2083 Solymár, 
Váci Mihály u. 26. 
 
Tagintézmények: 
Kék Óvoda, 
Napsugár Óvoda 
2083 Solymár, 
József Attila u. 1. 
 
Igazgatói álláshely 
Intézményvezető (maga-
sabb vezetői megbízás) 

A Kjt. valamint a Korm. 
rendelet, valamint a 
Közokt.tv., a nevelési-
oktatási intézmények 
működési rendjéről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletnek és a pedagó-
gus-továbbképzésről 
szóló 277/1997. 
(XII. 22.) Korm. rende-
letnek való megfelelés, 
felsőfokú v., pedagógus 
munkakörben eltöltött 
legalább ötéves szgy., a 
Közokt.tv. 17. § (3) be-
kezdésben foglalt (német 
nemzetiségi óvoda- 
pedagógusi v.) 
Előny: pedagógus-
szakvizsga keretében 
megszerzett intézmény-
vezetői szakképzettség 
(közoktatás-vezetői 
szakvizsga), közép- vagy 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 14-éig szól. 
Pehi: a megjelenéstől szá-
mított 60. napot követő 
képviselő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell 
szakmai ön, kézzel írott 
motivációs levél, vpr, om. 
(kérésre ezen dokumentu-
mok eredetiben történő 
bemutatása), adatvédelmi 
nyilatkozatot, valamint egy 
hónapnál nem régebbi b, 
hozzájáruló nyilatkozatot 
melyben a pályázó hozzájá-
rul ahhoz, hogy az eljárás-
ban résztvevők megismer-
hessék a pályázatát. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, 
azonosítószámmal és a 
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felsőfokú államilag elis-
mert német vagy angol 
nyelvvizsga, minimum 
hároméves vezetői  
gyakorlat 

munkakör megjelölésének 
feltüntetésével ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Solymár Nagyközség  
Önkormányzata 
Dr. Beregszászi Márk  
jegyző 
2083 Solymár, 
József A. u. 1. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes oldal. 
 

Szentmártonkáta Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2254 Szentmártonkáta, 
Rákóczi út 52/A 

Napközi Otthonos Óvoda
2254 Szentmártonkáta, 
Úttörők útja u. 1. 
 
Lf: az óvodában vezetői 
és óvodapedagógusi fel-
adatok ellátása, az óvodá-
hoz központi konyha 
tartozik az ezzel kapcso-
latos vezetői feladatok 
ellátása. 

Főiskola, óvodapedagó-
gus v., pedagógus-szak-
vizsga, szgy a Közokt.tv. 
18. § (1) bekezdés 
c) pontja szerint, büntet-
len előélet, cselekvő- 
képesség. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület bírálja el a 2012. 
június 28-ai ülésén. A pá-
lyázatokat az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sport 
bizottság véleményezi. 
A kiíró fenntartja a jogot a 
pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása iránt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
om, igazolást az eddigi 
munkaviszonyokról, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati  
eljárással összefüggő  
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot arról, hogy  
a pályázatának tárgyalását 
nyílt, vagy zárt ülésen  
kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton  
vagy személyesen  
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(Fodor Zoltán polgármester 
részére) lehet benyújtani. 
Pc: Szentmártonkáta  
Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2254 Szentmártonkáta, 
Rákóczi út 52/C 
f: Fodor Zoltán polgár- 
mester 
Tel.: (20) 974-0139 vagy 
(29) 462-101. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. április 10. 
 

 
 
 

Iskolaigazgató 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Barcs Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
7570 Barcs, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 46. 

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, 
Általános,  
Szakképző Iskola,  
Gimnázium, Kollégium, 
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény,  
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
7570 Barcs, 
Tavasz u. 3. 
 
Lf: az irányadó jogsza-
bályok szerinti feladatok 
ellátása. 

Egyetem, egyetemi szin-
tű tanári v. és szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, peda-
gógus munkakörben 
szerzett – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkező, ill. bevándo-
rolt vagy letelepedett, 
18. életév betöltése, cse-
lekvőképesség, büntetlen 
előélet, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus munka-
körben történő, határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. ápr. 30. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázat 
elbírálásáról a véleményező 
eljárást követően Barcs 
Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések, b, 
hiteles om, adatkezelési 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbí-
rálásában résztvevők meg-
ismerhetik, nyilatkozata 
vagyonnyilatkozat-tételi 
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kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról, ill. arról, hogy 
nem áll fenn a pályázóval 
szemben a 2007. évi 
CLII. törvény 9. §-ában 
meghatározott kizáró ok, 
nyilatkozat arról, hogy 
pályázatának nyilvános 
képviselő-testületi ülésen 
történő elbírálásához hozzá-
járul-e, vagy zárt ülés  
tartását kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá- 
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
(5226/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani, vagy sze-
mélyesen: Karvalics Ottó 
polgármester részére. 
Pc: Barcs Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
7570 Barcs, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 46. 
f: Kocsis Zsuzsanna 
Tel.: (82) 565-963. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Barcs Város Honlapja. 
 

Cserkeszőlő Község  
Önkormányzata 
5465 Cserkeszőlő, 
Köztársaság tér 1. 
 

Petőfi Sándor  
Általános  
Művelődési Központ 
5456 Cserkeszőlő, 
Ady Endre u. 1. 
 
Lf: vezeti és irányítja a 
Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központot, 
e feladatán belül az ala- 
pító okiratának megfele-
lően az intézményegysé-
geit: Cserkeszőlő – Álta-
lános Iskola, Óvoda, Böl-
csőde, Könyvtár; Tiszasas 
– Általános Iskola, Óvo-
da; Szelevény – Általános 
Iskola, Tiszainoka Óvoda, 
felel az intézmény szak-
szerű, hatékony és törvé-
nyes működéséért, a taka-
rékos gazdálkodásért, 

Főiskola, szakirányú 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga (másod-
szor és további alkalom-
mal történő megbízás 
esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség), va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, szak-
irányú – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, legalább öt év peda-
gógus munkakörben 
szerzett szgy, a közokta-
tásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 18. § 
(1) d) pontja szerint az 
intézményvezetői megbí-
zás feltétele a nevelési-

ÁEI: 2012. aug. 8. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 7-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. jún. 19. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a jogsza-
bályban foglaltak szerint 
történik. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései, valamint a 
belső szabályzatok rendel-
kezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, 
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biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi  
feltételeket. 

oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus munka-
körben történő, határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 
Előny: nevelési-oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői gyak., közokta-
tás-vezetői szakvizsga 
megléte, legalább 
10 éves pedagógusi 
munkakörben szerzett 
szgy, idegennyelv-tudás, 
számítógépes ismeret. 
 

30 napnál nem régebbi b, 
hozzájárulás a személyes 
adatok kezeléséhez a pályá-
zattal összefüggésben, nyi-
latkozat arról, hogy a pá-
lyázat zárt vagy nyílt ülésen 
történő tárgyalását kéri, vpr. 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő elképzelésekkel.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(518/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„általános művelődési köz-
pont igazgató” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani. 
Pc: Cserkeszőlő Község  
Önkormányzata 
5465 Cserkeszőlő, 
Köztársaság tér 1. 
f: Szokolai Lajos polgár-
mester 
Tel.: (56) 568-451. 
 

Csévharaszt  
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2212 Csévharaszt, 
Kossuth út 43/B 

Balla Károly 
Általános Iskola 
2212 Csévharaszt, 
Kossuth út 43. 
 
Lf: az önállóan működő 
intézmény rendeltetéssze-
rű működésének biztosítá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
külső szervek előtti képvi-
selete, az intézmény szak-
szerű és törvényes mű-
ködtetése, a nevelő és 
oktató munka tervezése, 
szervezése, irányítása, 
értékelése, ellenőrzése és 
a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészí-
tése, végrehajtásuk szak-
szerű megszervezése, 
ellenőrzése. Fenti adatok 
ellátása a mindenkori 
költségvetési keretből kell 
hogy megvalósuljon. 

A Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdésében megha-
tározott felsőfokú v., 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, pe-
dagógus-szakvizsga, 
másodszor vagy további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség,  
legalább öt éves peda- 
gógus munkakörben 
szerzett gyak. 
Előny: hasonló munka-
körben szerzett legalább 
ötéves vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 14. 
Pehi: 2012. jún. 18. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a törvényben 
előírt előzetes egyeztetés 
után a Kulturális Oktatási 
és Sport Bizottság hallgatja 
meg a pályázati feltételek-
nek megfelelő pályázókat, 
majd javaslatuk alapján 
a képviselő-testület dönt 
a magasabb vezetői  
megbízásról. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
szl. megoldható. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
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fejlesztési elképzeléssel 
együtt, om, b, nyilatkozat, 
amelyben hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázat tar-
talmát megismerhetik, nyi-
latkozat a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség  
vállalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Csévharaszt Község 
Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
2212 Csévharaszt, 
Kossuth út 43/B 
f: Mocsáry Balázs polgár-
mester. 
Tel.: (29) 493-001. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.csevharaszt.hu 
Williams tv. 
NKI internetes honlap. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a magasabb vezetői 
megbízás feltétele az in-
tézményben pedagógus 
munkakörben fennálló hatá-
rozatlan időre szóló alkal-
mazás, ill. a megbízással 
egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő, hatá-
rozatlan időre szóló alkal-
mazás. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.csevharaszt.hu honla-
pon szerezhet. 
 

Felsőcsatár Község  
Önkormányzata 
9794 Felsőcsatár,  
Petőfi u. 74. 

Felsőcsatári  
Nemzetiségi Nyelvet  
Oktató Általános Iskola 

Adott típusú intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség és peda-
gógus-szakvizsga, ill. 
azzal egyenértékű kép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy, nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
2017. aug. 15. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap.  
Pehi: 2012. júl. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: b, szakmai ön, vpr. az 
intézmény vezetésére épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
hiteles om, nyilatkozat, 
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időre szóló alkalmazás, 
büntetlen előélet. 
Előny: közoktatási in-
tézményben vagy nemze-
tiségi oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
gyak, német- és/vagy 
horvátnyelv-tudás. 

hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat, hogy a 
pályázó nyílt vagy zárt 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását, sikeres pályá- 
zat esetén a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség 
vállalása. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá- 
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
(459/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Felsőcsatár Község 
Önkormányzata 
9794 Felsőcsatár, 
Petőfi u. 74. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. április 23. 
 

Fót Város  
Önkormányzatának 
Képviselő Testülete 
2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1. 
Tel.: (27) 535-365 

Garay János  
Általános Iskola 
2151 Fót, 
Arany János u. 20–26.  
 
Lf: az intézmény egyéni 
felelősségű irányítása, a 
szakszerű és törvényes 
működés, a helyi oktatás-
politikai igényeknek meg-
felelő, színvonalas peda-
gógiai munka, az ésszerű 
és takarékos gazdálkodás 
biztosítása. 
 
 
Fáy András  
Általános Iskola 
2151 Fót, 
Vásártér 1. 
 
Lf: az intézmény egyéni 
felelősségű irányítása, a 
szakszerű és törvényes 
működés, a helyi oktatás-
politikai igényeknek meg-
felelő, színvonalas peda-

Szakirányú pedagógus v., 
legalább öt év szgy, pe-
dagógus-szakvizsga vagy 
azzal egyenértékű szak-
képesítés. 
Azonos feltétellel ren-
delkező pályázók eseté-
ben előnyben részesül a 
fóti helyismerettel ren-
delkező pályázó. 
Sikeres pályázónak va-
gyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége van. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. júliusi kép- 
viselő-testületi ülésen. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: pályázat- 
bontás a megjelenés- 
től számított 35. napon  
14 órakor lesz a polgár- 
mesteri hivatal házasság- 
kötő-termében a pályázók 
részvételével. 
A pályázók a képviselő-
testületi ülés pontos idő-
pontjáról telefonos értesí-
tést kapnak. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
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gógiai munka, az ésszerű 
és takarékos gazdálkodás 
biztosítása. 
 
 

vp. a pótlékalap 300%-a, 
továbbá fóti magasabb vp. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, szakmai ön, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szüksége kezelé-
séhez hozzájárul, nyilatko-
zatot arról, hogy kéri-e zárt 
ülés tartását. 
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott küldemény-
ként, két példányban „in-
tézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Polgármesteri Hivatal 
2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1. 
 

Gógánfa Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8346 Gógánfa,  
Deák F. u. 23. 
 

Fekete István  
Általános Iskola 
Gógánfa-Ukk-Dabronc 
8346 Gógánfa, 
Kisfaludy u. 2. 
 
Lf: iskolaigazgatói felada-
tok teljes körű ellátása. 

Szakirányú felsőfokú v., 
iskolaigazgatói  
– legalább 3–5 év veze- 
tői tapasztalat, büntet- 
len előélet, cselekvő- 
képesség. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás, hatá-
rozott időre öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. ápr. 30. 
Pehi: 2012. júl. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje Gógánfa 
Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  
döntése. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, om. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
499/1/2012., valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„iskolaigazgató” ellátva 
kell benyújtani vagy szemé-
lyesen: Damjanovics József 
polgármester részére. 
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Pc: Gógánfa Község 
Önkormányzata 
8346 Gógánfa,  
Deák F. u. 23. 
f: Damjanovics József pol-
gármester. 
Tel.: (70) 339-8893. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
Gógánfa Község Önkor-
mányzatának honlapja 
www.goganfa.hu 
2012.március 28. 

Gyöngyös-Pálosvörösmart 
Intézményfenntartó  
Társulás 
3200 Gyöngyös, 
Fő tér 13. 

Kálváriaparti  
Általános Iskola  
és Sportiskola 
3200 Gyöngyös, 
Kócsag út 40. 
 
Lf: a Közokt.tv. 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározott feladatok ellátása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, továbbá 
tanítói vagy az iskolában 
oktatott tantárgynak vagy 
műveltségi területnek 
megfelelő főiskolai vagy 
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, leg-
alább ötéves szgy, peda-
gógus-szakvizsga, igaz-
gatói megbízást az kap-
hat, aki a pályázat kiíró-
jával közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazottnak  
kinevezhető. 

ÁEI. 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján történ megjele-
nést követő 30. nap. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai életrajz, 
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, közjegyző 
által hitelesített om, b, nyi-
latkozat arról, hogy a pá-
lyázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzá- 
járul, a pályázat elbírálá- 
sában részt vevők azt  
megismerhetik. 
Pc: Gyöngyös Város  
Polgármesteri Hivatala 
Közigazgatási  
és Intézményirányítási 
Igazgatóság 
f: Gyöngyös Város Polgár-
mesteri Hivatala, Közigaz-
gatási és Intézményirányí-
tási Igazgatóságán: 
Gubancsik Lászlóné  
igazgató 
Tel.: (37) 510-329 telefo-
non vagy személyesen elő-
zetes időpont-egyeztetést 
követően. 
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Gyula Város  
Önkormányzata 
5700 Gyula, 
Petőfi tér 3. 

Román Gimnázium,  
Általános Iskola  
és Kollégium 
5700 Gyula, 
Líceum tér 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakirányú egyetemi v. 
és szakképzettség, román 
nyelv tanítására jogosító 
tanítói, tanári, nyelvtaná-
ri v., legalább öt év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai tapasz-
talat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, ötéves 
vezetői gyak., peda- 
gógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján történő megjele-
nést követő 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a jogosul- 
tak véleményének, egyet- 
értésének kikérése után 
Gyula Város Önkormány-
zatának Képviselő- 
testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket, om, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, legalább öt év 
feletti szakmai tapasztalatot 
igazoló dokumentum, nyi-
latkozat arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléséhez). 
A pályázat benyújtásának 
módja: két nyomtatott, 
összefűzött példányban és 
egy CD lemezen történik, 
postai úton, a beosztás 
megnevezésével: „igaz- 
gató” ellátva kell benyújtani 
vagy személyesen Gyula 
Város Polgármestere, 
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Gyulai Alapfokú 
Közoktatási Intézmény 
5700 Gyula, 
Ady Endre u. 19. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 

dr. Görgényi Ernő, 5700 
Gyula, Petőfi tér 3. 
Pc: Gyula Város  
Polgármesteri Hivatala 
5700 Gyula, 
Petőfi tér 3. 
f: dr. Gulyás Imre önkor-
mányzati és oktatási osz-
tályvezető. 
Tel.: (66) 526-860. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. április 10. 
Helyben szokásos módon. 
Az intézmény honlapján. 
 
 
ÁEI: 2012. júl 2.. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
honlapján történő megjele-
nést követő 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a jogosultak 
véleményének, egyetértés-
ének kikérése után Gyula 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket, om, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, legalább öt év 
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feletti szakmai tapasztalatot 
igazoló dokumentum, nyi-
latkozat arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel
közléséhez). 
A pályázat benyújtásának 
módja: két nyomtatott, 
összefűzött példányban és 
egy CD lemezen történik, 
postai úton, a beosztás 
megnevezésével: „igaz- 
gató” ellátva kell benyújtani 
vagy személyesen Gyula 
Város Polgármestere, 
dr. Görgényi Ernő, 5700 
Gyula, Petőfi tér 3. 
Pc: Gyula Város  
Polgármesteri Hivatala 
5700 Gyula, 
Petőfi tér 3. 
f: dr. Gulyás Imre önkor-
mányzati és oktatási osz-
tályvezető. 
Tel.: (66) 526-860. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. április 10. 
Helyben szokásos módon. 
Az intézmény honlapján. 
 

Hernádkak Község  
Önkormányzata 
3563 Hernádkak, 
Rákóczi Ferenc u. 42. 
 

Mátyás Király  
Általános Iskola 
3563 Hernádkak, 
Petőfi u. 14. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény működtetésével, 
képviseletével felmerülő 
feladatok ellátása, szak-
mai munka irányítása, az 
intézmény törvényes mű-
ködésének biztosítása, 
munkáltatói jogkör  
gyakorlása. 

Főiskola, közintézmény 
működtetésével kapcso-
latos – legalább 3–5 év 
vezetői tapasztalat, bün-
tetlen előélet, magyar 
állampolgárság, pedagó-
gus-szakvizsga, másod-
szori alkalommal tör- 
ténő megbízás esetén 
intézményvezetői  
szakképzettség. 
Előny: felsőfokú képesí-
tés, intézményvezető, 
kompetencia alapú okta-
tás terén szerzett tapasz-
talat, TIOP és TÁMOP 
pályázati rendszerben 
szerzett projektírói és 
projektmenedzseri  
tapasztalat. 

ÁEI: azonnal. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 6-áig szó, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 7. 
Pehi: 2012. júl. 5. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: képviselő-
testületi döntés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr, szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelések, om, b, kompe-
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tencia alapú oktatás terén 
szerzett tapasztalatok is-
mertetése, TIOP és 
TÁMOP pályázati rend-
szerben szerzett projektírói 
és projektmenedzseri ta-
pasztalatok ismertetése 
(projektazonosító feltünte-
tése), írásos nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zó anyagában a döntési 
folyamatban részt vevők 
betekinthetnek. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá- 
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
(508/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„iskolaigazgató” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Hernádkak Község 
Önkormányzata 
3563 Hernádkak, 
Rákóczi Ferenc u. 42. 
f: Huszárné Major  
Zsuzsanna. 
Tel.: (46) 582-200. 
 

Ikervári ÁMK  
Intézményfenntartó  
Társulása 
9756 Ikervár, 
Kossuth Lajos u. 47. 
 

Ikervári  
Általános  
Művelődési Központ 
9756 Ikervár, 
Kossuth Lajos u. 2–4. 
 
Lf: ÁMK-igazgató, aki 
egyidejűleg ellátja az 
ÁMK Batthyány Lajos 
Művelődési Ház intéz-
ményegység intézmény-
vezetői feladatokat is. 

Főiskola, a Közokt.tv. 
18. § (7) bekezdése alap-
ján: pedagógus munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú v., és szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, vagy felső-
fokú közművelődési 
képzettség és kiemelkedő 
szakmai tevékenység, 
legalább öt év szgy  
– legalább három–öt év 
vezetői tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet. 
Előny: közoktatás-
szakértő, tanügy-
igazgatási szakértő, 
közművelődési szakértői 
v., megbízás. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 3. 
Pehi: 2012. jún. 4. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
– a jogszabályban előírt 
véleményezési eljárást kö-
vetően – az Ikervári ÁMK 
Intézményfenntartó Társu-
lás Tanácsa bírálja el. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, vpr, 
szakmai program, om. 
(az eredetit a meghallgatá-
son kell bemutatni),  
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munkaviszonyról, kiemel-
kedő oktatási, közművelő-
dési tevékenységről, ered-
ményekről szóló igazolá-
sok, b, hozzájárulás szemé-
lyes adatok kezeléséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(45/2012.), valamint a be-
osztás megnevezésével: 
„ÁMK igazgató” ellátva 
kell benyújtani vagy elekt-
ronikus úton Fehér Ferenc 
polgármester részére az 
ikervaronk@petercom.hu  
e-mail címre vagy 
személyesen: Ikervári 
ÁMK Intézményfenntartó 
Társulás Tanácsa, Vas  
megye, 9756 Ikervár, 
Kossuth Lajos u. 47. 
Pc: Ikervári ÁMK  
Intézményfenntartó  
Társulása 
9756 Ikervár, 
Kossuth Lajos u. 47. 
f: Rauchné Király  
Zsuzsanna körjegyző. 
Tel.: (95) 490-001. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.ikervár.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Izsák Város  
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
6070 Izsák, 
Szabadság tér 1. 
 

Izsáki Általános  
Művelődési Központ 
Általános Művelődési 
Központ ÁMK  
6070 Izsák, 
Kossuth Lajos u. 39. 
 
Lf: vezeti és irányítja az 
Izsáki Általános Művelő-
dési Központot, e felada-
tán belül az alapító ok-
iratnak megfelelően az 
intézményegységeit: óvo-
da, általános iskola 
(gyógypedagógiai tago-
zattal), alapfokú művé-
szetoktatási, könyvtári, 
közművelődési, a pedagó-
gus-művelődési program 

Általános iskolai tanári 
v., pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy, az Izsáki 
ÁMK-ban pedagógus 
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás vagy a meg-
bízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, büntetlen 
előélet. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: a közzétételtől számí-
tott 30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: az illet-
mény megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt., valamint 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
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alapján gondoskodik a 
különböző intézményegy-
ségek együttműködéséről, 
tevékenységük összehan-
golásáról, felel az intéz-
mény szakszerű, hatékony 
és törvényes működéséért, 
a takarékos gazdálkodá-
sért, szakmai feladatainak 
részletes felsorolását az 
1993. évi LXXIX. törvény 
54–55. §-ai tartalmazzák, 
a gazdálkodással kapcso-
latos feladatait az állam-
háztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 
tartalmazza. 

A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, az ÁMK-ra 
vonatkozó szakmai prog-
ram, mely tartalmazza a 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket, 
om, szgy igazolása, hozzá-
járuló nyilatkozat a szemé-
lyes adatok pályázati eljá-
rással összefüggésben tör-
ténő kezeléséről, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázat 
elnyerése esetén nem áll 
fenn a Kjt. 41. § szerinti 
összeférhetetlenség, b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal,  
valamint a beosztás  
megnevezésével: „Izsáki 
Általános Művelődési  
Központ magasabb  
vezetői beosztása:  
ÁMK igazgató”  
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Izsák Város  
Önkormányzata 
6070 Izsák, 
Szabadság tér 1. 
f: Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző . 
Tel.: (76) 568-062. 
Fax: (76) 569-001. 
e-mail: jegyzo@izsak.hu 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. március 29. 
Izsák Város honlapja: 
2012. március 29. 
 

Kakucs Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2366 Kakucs, 
Fő u. 20. 
 

Általános Iskola 
2366 Kakucs, 
Hősök tere 7. 
 
Lf: a Közokt.tv. 54. § és 
az 55. § (2) bekezdése 
alapján az intézményveze-
tői, tovább az alapítói 
okirat szerinti feladatok 
ellátása, különös tekintet-
tel a Közokt.tv.-ben a 
nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről szóló 

A Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdése és 18. §-a 
szerinti v. és szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, továbbá Má-
sodszor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, a 
felsőfokú iskolai végzett-
ségnek és szakképzett-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való közzétételtől 
számított 30. nap. 
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11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtási rendeletében  
foglaltakra. 

ségnek megfelelő leg-
alább öt év pedagógus 
munkakörben eltöltött 
szgy, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, az 
intézményben fennálló 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony 
vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
jogviszonyban történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás feltételeinek 
teljesülése, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás 
lefolytatásának vállalása, 
a pályázati kiírásban kért 
dokumentumok hiányta-
lan becsatolása. 

Pehi: a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról a közoktatási intéz-
ményekben című 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § 
(9) és (13) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendeletben meghatározot-
tak szerint. A képviselő-
testület a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja. 
Illetmény, jutatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket is részletező 
programot, om, b, amellyel 
a pályázó igazolja a büntet-
len előéletét és hogy nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, nyilatkozatot arról, 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatot véleményező és 
elbíráló testület a személyét 
érintő ügy tárgyalásakor 
nyilvános ülést tartson, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen kell benyújtani 
Kakucs Község Polgármes-
teri Hivatala jegyzőjének 
átadva. 
Pc: Kakucs Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
2366 Kakucs, 
Fő u. 20. 
f: jegyző. 
Tel.: (29) 576-034. 
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Kállósemjén Nagyközség 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
4324 Kállósemjén, 
Kossuth út 112. 
Tel/fax: (42) 255-423 
(42) 255-356 

Kállay Miklós 
Általános Iskola 
4324 Kállósemjén, 
Kölcsey u. 2. 
 
Lf: a jogszabályokban 
(különösen a Közokt.tv. 
54. §-ában meghatározott 
feladatok ellátása), az 
intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában 
meghatározott iskolaigaz-
gatói feladatok ellátása. 

Felsőfokú iskolai v.,  
– a Közokt.tv. 17. §  
(1)–(2) bekezdésében 
felsorolt, vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefoly-
tatása, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, peda-
gógus-szakvizsga, a köz-
oktatásról szóló törvény 
18. §-ában foglaltak sze-
rint, legalább öt év peda-
gógus munkakörben 
szerzett szgy, az intéz-
ményben pedagógus 
munkakörben fennálló 
vagy a megbízással egy-
idejűleg pedagógus mun-
kakörben történő, hatá- 
rozatlan időre szóló  
alkalmazás. 
Előny: vezetői gyakorlat 
– legalább öt év feletti 
vezetői tapasztalat. 
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű – vezetési-
szervezési készség 
együttműködési és kom-
munikációs készség, 
problémamegoldó  
képesség, jó szintű a 
szakmai munka terén 
igényes, precíz, pontos  
munkavégzés. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. ápr. 23. 
Pehi: 2012. júl. 26. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázati 
anyag törvényben előírt 
véleményezési határidejét 
követően a pályázatokat az 
Önkormányzat Oktatási és 
Kulturális Bizottsága is 
véleményezi, a pályázókat 
meghallgatja. Ezután a 
képviselő-testület a követ-
kező ülésén a személyes 
meghallgatását követően 
bírálja el a pályázatokat és 
hozza meg döntését. 
A pályázat kiírója fenn- 
tartja magának a jogot  
a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések, 
om. (alkalmazás esetén 
eredeti oklevél bemutatása), 
b, nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az elbírá-
lásban részt vevők teljes 
körűen megismerhetik és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, vele szem-
ben a Kjt. 41. § (2) bekez-
dése szerinti összeférhetet-
lenség nem áll fenn,  
– a pályázat nyílt vagy zárt 
ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának 
helye: írásban, zárt boríték-
ban, egy fűzött és egy be 
nem fűzött példányban, 
valamint elektronikus adat-
hordozón, postai úton és 
személyesen: Kállósemjén 
Nagyközség Polgármester 
részére lehet benyújtani. 
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Pc: Nagyközség  
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala 
4324 Kállósemjén, 
Kossuth út 112. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap: 
2012. március 12. 
www.kallosemjen.hu 
2012. március 12. 

Mezőcsát Város  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
3450 Mezőcsát, 
Hősök tere 1. 

Általános  
Művelődési Központ 
3450 Mezőcsát, 
Szent István út 35. 
 
Lf: intézményfenntartó 
társulásban önállóan mű-
ködő és önállóan gazdál-
kodó intézmény vezetése 
és irányítása, az intéz-
mény (óvodák, általános 
iskolák, pedagógiai szak-
szolgálat, könyvtár és 
művelődési ház) szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, takarékos gazdálko-
dása, munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, az intézmény 
kötelezően előírt szabály-
zatainak elkészítése, be-
számolók készítése 
a képviselő-testület  
számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felsőfokú képesítés, 
tanár szakképesítés,  
vezetői gyakorlat  
– legalább öt év feletti 
vezetői tapasztalat, 
szakmai gyakorlat  
– legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása, köz-
oktatás vezetői  
szakvizsga. 
Előny: angol nyelvből 
alapfokú C típusú általá-
nos nyelvvizsga, alap 
szintű nyelvtudás, német 
nyelvből alapfokú 
C típusú általános nyelv-
vizsga, alap szintű  
nyelvtudás, felhasználói 
szintű MS Office  
(irodai alkalmazások). 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 25. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om, b, hozzájáruló nyilat-
kozat- és összeférhetetlen-
ségi nyilatkozattételi szán-
déknyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban, 
postai úton, a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámmal (469/2012.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „igazgató” 
ellátva kell benyújtani vagy 
személyesen:  
Rákosi Ildikó részére,  
3450 Mezőcsát,  
Hősök tere 1. 
f: Domján László polgár-
mester vagy Rákosi Ildikó 
jegyző. 
Tel.: (49) 552-046. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Csáti Újság, 
2012. április 10. 
Mezőcsáti Kistérség, 
2012. április 25. 

Nádudvar Város  
Önkormányzata 
4181 Nádudvar, 
Fő út 119. 
 

Ady Endre  
Általános  
Művelődési Központ 
4181 Nádudvar, 
Ady tér 10. 

Egyetem, vezetői tapasz-
talat – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása,

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig, határozott idő-
re, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
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Lf: az Ady Endre Műve-
lődési Központ vezetőjé-
nek feladata a közműve-
lődési, a kollégiumi, a 
könyvtári és a Népi Kis-
mesterségek és Szolgál- 
tató mesterségek Szakis-
kolája intézményegységek 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás az intézmény 
közép- és hosszú távú 
fejlesztési céljának straté-
giájának kidolgozása, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, képzés, tovább-
képzés feltételeinek meg-
teremtése, szervezése és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más  
hatáskörébe. 

felsőfokú közművelődési 
v. és szakképzettség, a 
kulturális szakemberek 
képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM rendelet szerint 
akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartá-
si ismereteket is nyújtó 
közművelődési intéz-
ményvezetői tanfolyam 
eredményes elvégzése és 
legalább ötéves szgy, a 
felsőfokú közművelődési 
végzettségnek és szak-
képzettségnek megfelelő 
területe, vagy könyvtári 
egyetemi végzettséggel 
és szakképzettséggel, 
vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettséggel 
és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgá-
val, vagy főiskolai 
könyvtárosi képzettség és 
öt éves könyvtárban 
szerzett szgy, vagy az 
adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
szükséges a 17. §  
(1)–(2) bekezdésben 
felsorolt felsőfokú iskolai 
v. és szakképzettség, 
másodszor és további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
szakvizsga, vagy a 6. § 
(7) bekezdése alapján a 
megbízást követő 
két éven belüli megszer-
zésére történő kötelezett-
ségvállalás a 6. § 
(8) bekezdésében foglal- 
tak kivételével, a mun-

szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 28. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
közjegyző által hitelesített 
om, b. arról, hogy büntetlen 
előéletű és nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, 
személyi adatait is tartal-
mazó részletes szakmai 
életrajz, vpr, nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez hozzájárul/nem 
járul hozzá, nyilatkozat, 
hogy a pályázó a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
séget vállalja, nyilatkozat, 
hogy hozzájárul-e a pályá-
zat nyílt ülésen történő 
tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá- 
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
(3555/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell  
benyújtani. 
Pc: Nádudvar Város  
Önkormányzata 
4181 Nádudvar, 
Fő út 119. 
f: Dr. Koroknai-Bokor  
Erzsébet. 
Tel.: (54) 529-017. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Nádudvari 
Hírek című újság, Nádud-
var Város Önkormányzatá-
nak honlapja. 
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káltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe határozatlan 
időre kinevezhető, ma-
gyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerinti jog a szabad 
mozgás és tartózkodás 
gyakorlásához, ill. be-
vándorlási, vagy letele-
pedési engedély. 
 

Nyírmada Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4564 Nyírmada, 
Ady Endre út 16. 
 

Patay István  
Általános Iskola 
4564 Nyírmada, 
Honvéd út 36-38. 

Felsőfokú pedagógus 
iskolai v. és szakképzett-
ség, öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30. nap. 
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejét követő 60 nap. 
A pályázathoz csatolni kell: 
közjegyző által hitelesített 
om, 30 napnál nem régebbi 
b, szakmai ön, vpr, a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani. 
Pc: Nyírmada Város 
Önkormányzat  
Polgármestere 
4564 Nyírmada, 
Ady Endre út 16. 
Tel.: (45) 492-100, 
(45) 492-049. 
 

Rábapatona Község 
Önkormányzata 
9142 Rábapatona 
Kossuth u. 18. 
 

Petőfi Sándor 
Általános  
Művelődési Központ 
9141 Rábapatona, 
Szentháromság tér 1. 
 
Lf: ÁMK-igazgató, aki 
egyidejűleg ellátja az 
ÁMK Általános Iskola 

Felsőfokú képesítés, 
felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai szintű) iskolai 
v. és közoktatási vezető 
szakirányú szakképzett-
ség, pedagógus munka-
körben – legalább öt év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű  
közalkalmazotti  
jogviszony. 
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intézményegység igazga-
tói feladatokat is. 

tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet. 
Előny: azonos feltételek 
esetén a rábapatonai 
állandó lakcím. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 8. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
a véleményezési határidő 
lejártát követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om. 
(az eredetit a meghallgatá-
son kell bemutatni), mun-
kaviszonyról, szakmai gya-
korlatról, kiemelkedő köz-
művelődési tevékenységről 
szóló igazolások, b, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, hozzájárulás szemé-
lyes adatok kezeléséhez, 
nyilatkozat, hogy a pályázat 
zárt vagy nyílt ülésen  
történő tárgyalását kéri. 
A pályázatot postai úton, a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámmal 
(339/2012.), valamint a 
beosztás megnevezésével: 
„ÁMK igazgató” kell  
benyújtani. 
Pc: Rábapatona Község 
Önkormányzata 
9142 Rábapatona 
Kossuth u. 18. 
f: Jutasi Kálmán polgár- 
mester. 
Tel.: (96) 583-000. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap, 
2012. április. 
 

Sárospatak Város  
Önkormányzata 
3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44. 

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 
3950 Sárospatak, 
Petőfi u. 1. 

A Közokt.tv. 17., 18. §-ai 
szerint: felsőfokú iskolai 
v. és szakképzettség és 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga keretén 
belül szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő  
közzétételtől számított  
30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: jogsza-
bályi előírás szerint. 
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legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy, [kivéve a fenti 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat]. 
Előny: tudományos tevé-
kenység, idegen nyelv 
ismerete. 
 

A pályázathoz mellékelni 
kell: szakmai ön, vpr. és 
szakmai elképzelés, om, b, 
hozzájáruló nyilatkozat  
a személyes adatok  
kezeléséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban kell 
benyújtani. 
Pc: Aros János  
polgármester 
3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap, 
2012. ápr. 20. 
 

Sárszentmihály Községi 
Önkormányzat 
8143 Sárszentmihály, 
Fő út 54. 

Zichy Jenő  
Általános Iskola 
8143 Sárszentmihály, 
Fő út 50. 
 
Lf: Sárszentmihály Köz-
ségi Önkormányzat  
Zichy Jenő Általános 
Iskolájának vezetése és az 
ehhez kapcsolódó felada-
tok: pedagógiai feladatok, 
tanügyi igazgatási felada-
tok, személyzeti munka 
ellátása, gazdálkodási  
feladatok. 

Főiskola, felsőfokú pe-
dagógusi v., pedagógus-
szakvizsga és intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, pedagógusként 
szerzett legalább öt év 
szgy, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgárság. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben történő 
megjelenéstől számított 
30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatokat a képviselő-
testület bírálja el. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
saját kézzel írott részletes 
szakmai ön, az eddigi mun-
kakörök, tevékenységek 
leírása, legalább öt év szgy 
igazolása, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelés- 
sel, közjegyző által hitele- 
sített om vagy eredeti  
okiratok, b, nyilatkozat 
arról, hogy a képviselő-
testület és a bizottságok 
nyilvános vagy zárt  
ülésen tárgyalják  
a pályázatot. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a pályá-
zat megnevezésével: „isko-
laigazgató” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Sárszentmihály Községi
Önkormányzat 
8143 Sárszentmihály, 
Fő út 54. 
f: Kalmár Tibor polgár- 
mester. 
Tel.: (22) 245-005. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Sárszentmihály Községi 
Önkormányzat Hivatal  
honlapja. 
 
 

Sirok, Bükkszék, Terpes, 
Istenmezeje, Szajla  
Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületei 
3332 Sirok, 
Borics Pál út 6. 
 

Országh Kristóf  
Általános Iskola 
3332 Sirok, 
Borics Pál út 2. 

A Közokt.tv. alapján: az 
általános iskolában peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v. és szakkép-
zettség, az általános isko-
lában pedagógus munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges pedagógus-szakvizs- 
ga, legalább öt év peda-
gógus munkakörben 
szerzett szgy, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egy- 
idejűleg pedagógus  
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló  
alkalmazás. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30. napon 
belül. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
magasabb vp. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr. 
a szakmai helyzetelem- 
zésre épülő fejlesztési  
elképzeléssel. 
A pályázathoz mellékelni 
kell: om, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban kell  
benyújtani. 
Pc: Sirok-Bükkszék-Terpes
Körjegyzője 
3332 Sirok, 
Borics Pál út 6. 
A pályázat további megje-
lenésnek helye: 
NKI internetes honlap. 
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Surján  
Oktatási  
Intézményfenntartó  
Társulás 
7472 Szentbalázs, 
Fő u. 85. 
 

Szentbalázsi 
Körzeti Általános Iskola 
és Napközi Otthonos 
Óvoda 
7472 Szentbalázs, 
Fő u. 33. 
 
Lf. az irányadó jogsza-
bályokban és a munkaköri 
leírásban meghatározott 
feladatok ellátása, a fenn-
tartó felügyelet és ellenőr-
zése mellett önállóan 
vezeti és képviseli a költ-
ségvetési szerve, ellátja az 
alapító okirat szerinti 
tevékenységeket, felel az 
intézmény ingyenes hasz-
nálatába adott vagyon 
rendeltetésszerű használa-
táért és hasznosításáért, 
valamint a költségvetési 
szervben folyó szakmai 
munkáért. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga, legalább 
ötéves vezetői tapasztalat 
– legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe ki- 
nevezhető és rendelkezik 
közoktatás-vezetői  
szakképesítéssel. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az Intéz-
ményfenntartó Társulás 
együttes képviselő-testületi 
ülésen dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-ot iga-
zoló szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, b, 
om, nyilatkozatot az adat-
kezeléshez az 1992. évi 
LXIII. törvény alapján, 
hogy hozzájárul-e teljes 
pályázati anyagának a vé-
leményezők és döntéshozók 
részére történő sokszorosí-
tásához, továbbításához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá- 
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
SZI1/196-1/2012., valamint 
a beosztás megnevezésével: 
„intézményvezető” megne-
vezéssel ellátva kell benyúj-
tani, vagy személyesen: 
dr. Sárhegyi Judit, 7472 
Szentbalázs, Fő u. 85. 
Pc: Surján Oktatási  
Intézményfenntartó  
Társulás – Szentbalázs 
7472 Szentbalázs, 
Fő u. 85. 

Szentgál Község 
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
8444 Szentgál, 
Fő u. 11. 
 

Lőrincze Lajos  
Általános Iskola és Óvoda 
többcélú közös igazgatású 
közoktatási intézmény 
8444 Szentgál, 
Hársfa u. 14. 
 

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, egye-
temi vagy főiskolai v. 
és szakképzettség a 
Közokt.tv. 17. §  
(1)–(2) bekezdéseiben és 
18. § (1) bekezdésében 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
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Lf: az intézmény szaksze-
rű, törvényes működteté-
se, takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, dönt az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály vagy kollektív szer-
ződés nem utal más ha-
táskörébe. 
 

meghatározottak alapján, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga, ötéves szgy, 
másodszor és további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, a 
magasabb vezető beosz-
tás ellátásra megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka- 
körbe kinevezhető. 
Előny: közoktatás-
vezetői szakképesítés, 
öt év vezetői gyak. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 2. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 
30. nap után, legkésőbb 
2012. júl. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
illetve a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók, 
14/C. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltak  
alapján 230%,  
szl. nem biztosítható. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, b, közjegyző által 
hitelesített om, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagot a pályá-
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik, ill. a pályá-
zati anyagban foglalt  
személyes adatainak a  
pályázati eljárással  
összefüggésben szüksé- 
ges kezeléséhez hozzá- 
járul, a pályázó bele- 
egyező nyilatkozatait arról, 
hogy a vagyonnyilat- 
kozat-tételi kötelezett- 
ségének eleget tesz, nyi- 
latkozatot arra vonatko- 
zóan, hogy a képviselő-
testület a pályázat elbírá- 
lását nyílt vagy zárt ülés 
keretében tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
helye: postai úton vagy 
személyesen lehet benyúj-
tani a munkakör megneve-
zésével: „igazgató”. 
Pc: Szentgál Község 
Önkormányzata  
Polgármestere 
8444 Szentgál, 
Fő u. 11. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
 NKI internetes honlap,  
az önkormányzat honlapján,
www.szentgal.hu 
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A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
mációk: a fenntartó a pá-
lyázati eljárásban biztosítja, 
hogy a pályázat iránt érdek-
lődők a pályázathoz szük-
séges tájékoztatást megkap-
ják, továbbá az intézményt 
és annak dokumentumait 
megismerhessék. 
A Lőrincze Lajos Általános 
Iskola és Óvoda többcélú 
közös igazgatású közokta-
tási intézmény 2012. 
aug. 1.–2012. aug. 31. kö-
zött működik ebben a for-
mában, 2012. szept. 1-jétől 
pedig Lőrincze Lajos Álta-
lános Iskolaként működik 
tovább – figyelemmel arra, 
hogy 2013. jan. 1-jétől az 
általános iskola állami  
fenntartásba kerül. 
 

Tápiószecső Nagyközség 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2251 Tápiószecső, 
Deák Ferenc u. 18. 

Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2251 Tápiószecső, 
Petőfi Sándor u. 1. 
 
A munkáltatói jog gyakor-
lója: Tápiószecső Nagy-
község Önkormányzat  
Képviselő-testülete. 
 
Lf.: feladata az intézmény 
rendeltetésszerű működé-
sének biztosítása, a mun-
katervben meghatározott 
feladatok végrehajtásának 
megszervezése, gondos-
kodik az intézményben 
folyó szakmai tevékeny-
ség feltételeiről, koordi-
nálja az intézményben 
folyó pedagógiai tevé-
kenységet, ellenőrzi az 
intézményben folyó tevé-
kenységek, foglalkozások, 
rendezvények folyamatát, 
színvonalát, felelős az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, a 

Felsőfokú iskolai v. és 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus munka-
körben szerzett szgy, 
pedagógus-szakvizsga. 
Előny: két tannyelvű 
oktatási intézményben 
szerzett tapasztalat, egy-
házi oktatási intézmény-
ben szerzett tapasztalat, 
a magasabb vezetői be-
osztás ellátásra megbí-
zást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, a Kjt. 20/B. § 
(2) bekezdésében foglal- 
taknak megfelelően. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a benyújtási határidő 
lejártát követő 30 nap utáni 
első képviselő-testületi ülés 
időpontja. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
illetve a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
Igény esetén szl. biztosítva.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai életrajz, vpr, fej-
lesztési elképzeléseket, 
közjegyző által hitelesített 
om, b, nyilatkozatot, mely-
ben hozzájárul, hogy a 
pályázati anyagát a pályázat 
elbírálásában részt vevők, 
valamint az illetékes bizott-
ságok és a képviselő-
testület megismerhesse, 
abba betekinthessen, nyilat-
kozatot arról [a személyes 
adatokról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény 3. § 
(1) bekezdése alapján], 
hogy a pályázati anyagban 
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szabályszerű vagyonkeze-
lésért és a takarékos gaz-
dálkodásért, összeállítja és 
elkészíti a fenntartó által 
meghatározott szempon- 
tok és ütemezés szerint a 
szakmai, tematikai 
és/vagy működési beszá-
molókat, elemzéseket, 
dönt az intézmény műkö-
désével kapcsolatos min-
den olyan ügyben, melyet 
jogszabály hatáskörébe 
utal, működteti az intéz-
mény minőségirányítási 
programját, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény 
dolgozóinak munkáját, 
gyakorolja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, 
valamint a hatályos jog-
szabályokban biztosított, 
hatáskörébe tartozó 
 munkáltatói jogköröket. 
 

foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, a pályázat elbírálá-
sában részt vevők betekin-
tési jogának gyakorlásához 
hozzájárul, nyilatkozatot az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 
szerint előírt vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton, két példányban, 
zárt borítékban kell  
benyújtani. 
Pc: Bata József  
polgármester 
Polgármesteri Hivatal 
2251 Tápiószecső, 
Deák Ferenc u. 18. 
f: Bata József polgármester.
Tel.: (29) 646-120 vagy 
dr. Baráth Krisztina jegyző.
Tel.: (29) 448-113. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. március 26. 

Tószeg Községi  
Önkormányzat 
5091 Tószeg, 
Rákóczi út 37. 
 

Általános Iskola,  
Óvoda  
és Pedagógiai  
Szakszolgálat  
5091 Tószeg, 
Rákóczi út 30. 
 
Lf: a társult intézmény 
főigazgatói feladatának 
teljes körű ellátása, a 
jogszabályoknak és a 
belső szabályzatoknak  
megfelelően. 

Felsőfokú képesítés, 
pedagógus-szakvizsga, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, pe-
dagógus munkakörben 
szerzett gyak., legalább 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, büntetlen 
előélet, vagyon- 
nyilatkozatra kötelezett. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 10. 
Pehi: 2012. júl. 9. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatot 
Tószeg Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete bírálja el. A képvi-
selő-testület fenntartja a 
jogot a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításához.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a  



 
8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1077 

1 2 3 4 

pályázati adatbázisban sze- 
replő azonosítószámmal 
(950/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Általános iskola, Óvoda és 
pedagógiai Szakszolgálat 
Főigazgató” megnevezéssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Tószeg  
Községi Önkormányzat 
5091 Tószeg, 
Rákóczi út 37. 
f: dr. Gyuricza Miklós pol-
gármester. 
Tel.: (56) 586-071. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a munkakörrel kap-
csolatos munkáltatói jogo-
kat Tószeg Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete gyakorolja. Az 
egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlója a polgármester. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.toszeg.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Veresegyház 
Önkormányzata 
2112 Veresegyház, 
Fő út 35. 

Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola 
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2112 Veresegyház, 
Nap u. 14/A 

Egyetemi vagy főiskolai 
szintű zenetanári v. és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga (másod-
szor vagy további alka-
lommal történő megbízás 
esetén intézményvezetői 
szakvizsga), öt év szgy. 
Előny: vezetői gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: a megjelenéstől  
számított 30 nap. 
Pehi: a pályázati felhívás 
megjelenésétől számított 
60 napon belül. 
A pályázat elbírálásnak 
módja, rendje: a képviselő-
testület bírálja el. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadó, vp. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, hiteles om,  
vpr, b. 
Pc: Veresegyház Város 
Polgármestere 
2112 Veresegyház, 
Fő út 35. 
f: Kisné Takács Ildikó, 
Veresegyház Város PH 
oktatási referense. 
Tel.: (28) 588-613. 
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Verpelét Nagyközség 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
3351 Verpelét, 
Kossuth út 73. 

Általános  
Művelődési Központ 
 
Lf: az általános iskolai, 
két tannyelvű általános 
iskolai, alapfokú művé-
szetoktatás, napközi ott-
honi és tanulószobai fog-
lalkozás biztosító, vala-
mint közművelődési és 
könyvtári feladatok 

Az 1993. évi 
LXXIX. törvény  
18. §-ban meghatározott 
felsőfokú v., büntetlen 
előélet, nagykorúság, 
magyar állampolgárság, 
legalább öt év peda- 
gógus munkakörben 
szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig szól. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlöny megjelenését 
követő 30 napon belül. 
Pehi: a benyújtási határidőt 
követő 60 napon belül. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozatot arról, hogy 
vele szemben összeférhetet-
lenség nem áll fenn, om, 
30 napnál nem régebbi b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen 
vagy postai úton lehet  
benyújtani. 
Pc: Verpelét Nagyközség  
Polgármestere 
3351 Verpelét, 
Kossuth út 73. 

Vonyarcvashegy 
Nagyközség  
Önkormányzata 
8314 Vonyarcvashegy, 
Kossuth u. 42. 
 

Eötvös Károly  
Közös Fenntartású  
Óvoda,  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
8314 Vonyarcvashegy, 
Fő u. 84/1. 
 
Lf: a Közokt.tv. szerint az 
intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása. 

Magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkezés, ill. bevándo-
rolt vagy letelepedett 
személy, cselekvőképes-
ség, büntetlen előélet, 
felsőfokú iskolai v.,  
továbbá pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal tör-
ténő megbízás esetén a 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy, legalább öt 
év pedagógus vezetői 
munkakörben szerzett 
szgy, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatásá-
nak vállalása, a pályázati 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzé- 
tételtől számított 30 nap. 
Pehi: jogszabály szerinti 
véleményezési határidő 
lejártát követő első soros 
képviselő-testületi ülésen. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt és a 
Korm. rendeletben meg 
határozottak szerint. 
A munkáltató a pályázat 
eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja. 
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kiírásban kért dokumen-
tumok hiánytalan  
becsatolása. 

Illetmény, juttatás: a KJT 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni 
kell: szakmai ön, om, vpr, 
amely a pályázó szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelését is 
tartalmazza, szgy-t igazoló 
dokumentumok, b, nyilat-
kozatot arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggően 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton és sze-
mélyesen lehet benyújtani a 
munkakör megnevezésével: 
„igazgató” ellátva. 
Pc, f: Dr. Varga Andrea 
jegyző 
8314 Vonyarcvashegy, 
Kossuth u. 42. 
Tel.: (83) 348-033/23 mel-
lék. 
Az intézmény megtekinté-
sére az időpont ugyanitt 
egyeztethető. 

 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Xántus János  
Gyakorló Középiskola 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 

Gazdasági vezető Egyetemi, főiskolai v., 
oklevél, gazdasági, ill. 
pénzügyi szakirány, mér-
legképes könyvelői v. 
regisztrációval, legalább 
ötéves tapasztalattal. 

ÁEI: 2012. jún. 1.
Pbhi: 2012. ápr. 27. 
Pehi: 2012. máj. 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pc: Kóbor András  
igazgató 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 
 

Családsegítő és Pedagógiai 
Szakszolgálat  
3950 Sárospatak, 
Comenius u. 18. 

Sárospatak Város
Önkormányzata 
3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44. 

A személyes gondosko-
dást nyújtó szociális 
intézmények szakmai 
feladatiról és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet 
3. számú melléklete 
5. pont szerinti intéz-
ményvezetői munkakör 
betöltéséhez meghatáro-
zott felsőfokú képesíté-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. jún. 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni 
kell: szakmai ön, vpr. és 



 
1080 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

1 2 3 4 

sek valamelyike, a 
4/2010. OKM rendelet 3. 
§- szerint: pedagógus 
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú isko-
lai v. és szakképzettség 
és pedagógus-szakvizsga, 
szakképesítésnek megfe-
lelő pedagógus munka-
körben szerzett legalább 
öt év szgy, ha a vezetői 
megbízást pszichológus 
kapja, klinikai, neuro- 
pszichológiai, pedagógiai 
vagy tanácsadói szak-
vizsgával kell rendelkez-
nie, ha a pedagógiai 
szakszolgálat intézménye 
több különböző pedagó-
giai szakszolgálat felada-
tait látja el, az intézmény 
vezetésére az kaphat 
megbízást, aki bárme-
lyik, az ellátott feladatok-
ra létrehozható pedagó-
giai szakszolgálat intéz-
ménye vezetői megbízá-
sához szükséges megha-
tározott feltételeknek 
megfelel.

szakmai elképzelés, om, b,
hozzájáruló nyilatkozat a 
személyes adatok  
kezeléséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban kell 
benyújtani. 
Pc: Aros János  
polgármester 
3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap: 
2012. április 20. 

 
 

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
tp: területi pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  
 
 

Tanító, tanár 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Xantus János  
Gyakorló Középiskola 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 

Kommunikáció és visel-
kedéskultúra  
(óraadó tanár) 
 
Filozófia (óraadó tanár) 
 
Tánc és dráma  
(óraadó tanár) 
 
A fenti szakok párosítva 
is elképzelhetők  
(megfelelő v. esetén) 
 
 
Történelem–angol nyelv 
szakos tanár 
(teljes állás) 
 
Kommunikáció és visel-
kedéskultúra 
(óraadó tanár) 
 
Filozófia 
(óraadó tanár) 
 
Tánc és dráma 
(óraadó tanár) 
a fenti szakok párosítva is 
elképzelhetők (megfelelő 
v. esetén) 
 

Szakirányú egyetemi v., 
legalább öt év szgy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pehi: 2012. jún. 8. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pc: Kóbor András  
igazgató 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 
 

Egressy Béni  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
6120 Kiskunmajsa, 
Hősök tere 5. 
Tel.: (77) 481-402 

Néptánctanár (részmunka-
idő, heti 18. óra) 
 
Az álláshely középtávon 
teljes állássá bővülhet. 

Főiskolai néptánctanár v.
Elvárt képességek kész-
ségek: jó szervezőkész-
ség, kreativitás,  
koreográfiák készítése. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: folyamatos, de legké-
sőbb 2012. jún. 15. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók, étkh. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, b, korábbi 
munkaviszonyok igazolása, 
hozzájárulás a pályázatban 
foglalt személyes adatok a 
pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, ill. a 
betekintésre jogosultak 
általi megismeréséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen kell  
benyújtani. 
Pc: Egressy Béni  
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
6120 Kiskunmajsa, 
Hősök tere 5. 
f: Bozóki János igazgató. 
Tel.: (77) 481-402. 
 

Stromfeld Aurél  
Gépipari, Építőipari  
és Informatikai  
Szakközépiskola 
3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 60. 

Építészmérnök tanár 
(határozatlan idejű) 
 
Gépészmérnök tanár vagy 
műszaki tanár 
(határozatlan idejű) 
 
Matematika–bármely 
szakos középiskolai tanár 
(határozatlan idejű) 
 
Földrajz–rajz szakos tanár
(határozatlan idejű) 
 

Egyetemi vagy főiskolai 
végzettség. 
 
 
 
 
 
Egyetemi végzettség. 

ÁEI: 2012. aug. 22. 
Pbhi: 2012. jún. 5. 
Pehi: 2012. jún. 19. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b, ön, om. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen kell  
benyújtani. 
Pc: Pataki Ferenc  
igazgató 
Tel.: (32) 411-044. 
e-mail: 
titkarsag.gt@starjan.hu 
 

 
 

Egyéb 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Xantus János Gyakorló 
Középiskola 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 

Iskolapszichológus 
 
Iskolapszichológus 
(GYES-en lévő kolléga 
helyére, 
határozott időre) 

szakirányú egyetemi v., 
legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Pbhi: 2012. máj. 15. 
Pehi: 2012. jún. 8. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, om. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pc: Kóbor András igazgató 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
Rövidítések: 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői gyakorlat 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetői program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 

Kultúra 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Pilisszentkereszt Község 
Önkormányzata 
2098 Pilisszentkereszt, 
Fő út 12. 

Pilisszentkereszti  
Közösségi Ház  
és Könyvtár 
2098 Pilisszentkereszt, 
Forrás u. 7/F 

Közművelődési szakirá-
nyú egyetemi vagy főis-
kolai v., vagy – nem 
szakirányú egyetemi v. 
felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgával 
és a kulturális szakembe-
rek szervezett képzési 
rendszeréről, követelmé-
nyeiről és a képzés fi-
nanszírozásáról szóló 
1/2000. (I. 14.) NKÖM 
rendelet szerint akkredi-
tált vezetési-szervezési, 
pénzügyi-gazdasági, 
államháztartási ismerete-

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
jún. 30-éig határozott időre, 
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2007. jún. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: szakmai 
bizottsági meghallgatást 
követően a képviselő-
testület dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, om, b, 
az intézmény vezetésére 

 
 
1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunk-
ban megjelentetni. 
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ket is nyújtó közművelő-
dési intézmény-vezető 
tanfolyam, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen 
előélet, közművelődési 
intézményben szerzett 
– legalább három év 
feletti szakmai tapaszta-
lat, felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkal-
mazások), vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás  
lefolytatása. 
Előny: közművelődési 
intézményben szerzett  
– legalább három–öt év 
vezetői tapasztalat, 
szakmai referenciák, 
szlovák, német nyelv 
ismerete. 

vonatkozó, menedzser 
szemléletű szakmai elkép-
zeléseket tartalmazó prog-
ram, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagot a pályá-
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy a testületi ülésen 
a pályázó a nyilvános  
tárgyaláshoz hozzájárul-e. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a munkakör megneve-
zésével: „intézményvezető” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Pilisszentkereszt  
Község Önkormányzat 
Lendvai József  
polgármester 
2098 Pilisszentkereszt, 
Fő út 12. 
f: Lendvai József polgár-
mester. 
Tel.: (26) 547-500. 
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
NKI internetes honlap, 
2012. március 23. 

 
 

Megyei intézményfenntartó központok intézményvezetői pályázati felhívásai 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett 
egyéb jogszabályok tartalmazzák. 
 
Rövidítések: 
 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
Pc: pályázat címzése 
ill: illetmény 
p: pótlék 
szl: szolgálati lakás 
szgy: szakmai gyakorlat 
v: végzettség 
vgy: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
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f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X.8.) Korm. rendelet 
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
Jelen – tizenkettő megyei intézményfenntartó központ pályázati felhívását tartalmazó – közlemény az egyes pályázati 
felhívások adatait, az Oktatási és Kulturális Közlöny általános szerkesztési gyakorlatának megfelelően, a következő 
táblázatos csoportosítás szerint tartalmazza: 
 
 

1. Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 
Bács-Kiskun Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 
 

Bajai Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális  
Szakiskola, Kollégium, 
Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény  
és Gyermekotthon 
(6500 Baja,  
Barátság tér 18.)  
főigazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: a többcélú közoktatási 
intézmény vezetőjének 
feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása, és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek neve-
lése-oktatása mellett 
gyermekvédelmi és peda-
gógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására létre-
jött többcélú közös igaz-
gatású közoktatási intéz-
mény felelős vezetése, 
valamint a végzettségé-
nek, szakképzettségnek, 
szakképesítésnek megfe-

Főiskola/egyetem, bár-
mely intézményegység 
vezetéséhez a jogsza-
bályban előírt feltételek 
megléte, továbbá peda-
gógus-szakvizsga,  
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség,  
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári végzettség, kon-
duktori, konduktor-
tanítói, terapeuta szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy – 
ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség, valamint peda-
gógus-szakvizsga, továb-
bá a szakképzettségnek 
megfelelő pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy, 
VAGY 

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) 
Korm.rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához  
és harmadik személy  
részére történő  
továbbításához  
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
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lelő, kinevezés szerinti 
munkakörbe tartozó  
feladatok ellátása. 
 

– a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2.sz. mel-
léklet I. rész II/2. pontjá-
ban a gyermekotthon 
vezetőre meghatározott 
felsőfokú képesítés és 
szociális szakvizsga, 
valamint legalább 5 év 
felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociá-
lis ellátás, illetve a köz-
oktatás területén betöltött 
munkakörben  
szerzett szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– gyógypedagógusi vég-
zettség,  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 

rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlensé- 
get megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, 
a pályázatnak a Bács-
Kiskun Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő eljuttatásával (6000 
Kecskemét, Deák Ferenc 
tér 3.), legkésőbb a beadási 
határnapi keletbélyegzővel 
ÉS elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Tamási László.  
Tel.: (76) 680-134. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18.,  
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
 

Bács-Kiskun Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Bács-Kiskun Megyei 
Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs  
Bizottság 
(6000 Kecskemét, 
Juhar u. 23.) 
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: az intézmény felelős 
vezetése, irányítása a 
jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti szaksze-
rű és törvényes működés, 
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása, 

Főiskola/egyetem, az 
adott pedagógiai szak-
szolgálat intézményében 
pedagógus munkakör 
betöltésére jogosító a 
4/2010. (I.19.) OKM r. 
2. § (2) bekezdés a), c), 
e) pontjában meghatáro-
zott felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség valamelyike, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga megléte,  
– a szakképesítésnek 
megfelelő pedagógus 
munkakörben szerzett – 
legalább 5 év feletti 
szakmai gyakorlat, 

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős minisz-
ter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
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szervezése, ellenőrzése, 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a jóváhagyott 
éves költségvetés betartá-
sa, takarékos gazdálkodás 
biztosítása, az intézmény 
működésére vonatkozó 
jogszabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, végzettség-
nek, szakképzettségnek, 
szakképesítésnek megfe-
lelő, kinevezés szerinti 
munkakörbe tartozó  
feladatok ellátása. 
 

– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség. 
– Ha a vezetői megbízást 
pszichológus kapja, kli-
nikai, neuropszicholó- 
giai, pedagógiai vagy 
tanácsadói pszichológus 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a  
fennálló összeférhetetlen- 
séget megbízása esetén 
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Bodnár Tibor. 
Tel.: (76) 680-135. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 

Bács-Kiskun Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét, Deák 
Ferenc tér 3.) 

Duna Menti  
Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola, 
Kollégium  
és Gyermekotthon 
(6087 Dunavecse,  
Fő út 39.) 
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 

Főiskola/egyetem,  
bármely intézmény- 
egység vezetéséhez  
a jogszabályban  
előírt feltételek  
megléte, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári végzettség, kon-

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
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Lf: a többcélú közoktatási 
intézmény vezetőjének 
feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása, és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe, a SNI-s gyermekek 
nevelése-oktatása mellett 
gyermekvédelmi és peda-
gógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására létre-
jött többcélú közös igaz-
gatású közoktatási intéz-
mény felelős vezetése, 
valamint a végzettségé-
nek, szakképzettségnek, 
szakképesítésnek megfe-
lelő, kinevezés szerinti 
munkakörbe tartozó  
feladatok ellátása. 
 

duktori, konduktor-
tanítói, terapeuta szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy  
– ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség, valamint peda-
gógus-szakvizsga, továb-
bá a szakképzettségnek 
megfelelő pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy, 
VAGY 
– a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. sz. mel-
léklet I. rész II/2. pontjá-
ban a gyermekotthon 
vezetőre meghatározott 
felsőfokú képesítés és 
szociális szakvizsga, 
valamint legalább 5 év 
felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociá-
lis ellátás, illetve a  
közoktatás területén  
betöltött munkakörben 
szerzett szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 

nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a  
fennálló összeférhetetlen- 
séget megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Bodnár Tibor.  
Tel.: (76) 680-135. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
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határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– gyógypedagógusi vég-
zettség,  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 

Bács-Kiskun Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Kiskunfélegyházi  
Általános Iskola,  
Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény 
(6100 Kiskunfélegyháza, 
Szent Imre herceg  
utca 1–3.) 
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: pedagógiai szakszol-
gálati feladatok ellátása 
mellett a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanu-
lók általános iskolai neve-
lésére-oktatására létrejött 
többcélú közös igazgatású 
közoktatási intézmény 
felelős vezetése, irányítá-
sa a jogszabályban meg-
határozottak szerinti szak-
szerű és törvényes műkö-
dés, magas színvonalú 
szakmai munka biztosítá-
sa, szervezése, ellenőrzé-
se, munkáltatói jogok 
gyakorlása, a jóváhagyott 
éves költségvetés betartá-
sa, takarékos gazdálkodás 
biztosítása, az intézmény 
működésére vonatkozó 
jogszabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, a Közokt.tv. 
54. §, 55. § (2) bekezdé-
sében foglalt feladatok 
ellátása, végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő, 
kinevezés szerinti mun-

Főiskola/egyetem, bár-
mely intézményegység 
vezetéséhez a jogsza-
bályban előírt feltételek 
megléte, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári végzettség, kon-
duktori, konduktor-
tanítói, terapeuta szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy 
– ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség, valamint peda-
gógus-szakvizsga, továb-
bá a szakképzettségnek 
megfelelő pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) 
Korm.rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 



 
1090 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

1 2 3 4 
kakörbe tartozó feladatok 
ellátása. 
 

illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– gyógypedagógusi vég-
zettség,  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Bodnár Tibor. 
Tel.: (76) 680-135. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
 

Bács-Kiskun Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Kiskunhalasi  
Általános Iskola,  
Előkészítő Szakiskola  
és Nevelési Tanácsadó  
(6400 Kiskunhalas,  
Köztársaság u. 17.)  
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: pedagógiai szakszol-
gálati feladatok ellátása 
mellett a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanu-
lók általános iskolai neve-
lésére-oktatására létrejött 
többcélú közös igazgatású 
közoktatási intézmény 
felelős vezetése, irányítá-
sa a jogszabályban meg-
határozottak szerinti szak-
szerű és törvényes műkö-
dés, magas színvonalú 
szakmai munka biztosítá-
sa, szervezése, ellenőrzé-
se, munkáltatói jogok 
gyakorlása, a jóváhagyott 
éves költségvetés betartá-
sa, takarékos gazdálkodás 
biztosítása, az intézmény 
működésére vonatkozó 
jogszabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, a Közokt.tv. 

Főiskola/egyetem, bár-
mely intézményegység 
vezetéséhez a jogsza-
bályban előírt feltételek 
megléte, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári végzettség, kon-
duktori, konduktor-
tanítói, terapeuta szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy – 
ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség, valamint peda-
gógus-szakvizsga, felső-
fokú pszichológus szak-
képzettség esetén klini-
kai, neuropszichológiai, 
pedagógiai vagy tanács-
adói pszichológus szak-
vizsga, továbbá a szak-
képzettségnek megfelelő 
pedagógus munkakör- 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással össze- 
függő kezeléséhez,  
valamint véleményezés  
és elbírálás céljából pá- 
lyázati anyagának sok- 
szorosításához és harma- 
dik személy részére tör- 
ténő továbbításához  
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
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54. §, 55. § (2) bekez- 
désében foglalt feladatok 
ellátása, végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő, 
kinevezés szerinti mun-
kakörbe tartozó feladatok 
ellátása. 
 
 

ben szerzett legalább 
5 év szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– gyógypedagógusi vég-
zettség,  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 

álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Bodnár Tibor. 
Tel.: (76) 680-135. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
 

Bács-Kiskun Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Integrált Óvoda,  
Általános Iskola,  
Előkészítő  
és Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Kollégium,  
Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény, 
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat,  
Nevelési Tanácsadó, 
Gyermekotthon  
és Szociális 
6200 Kiskőrös, Hrúz 
Mária u. 2/1.)  
intézmény-főigazgatói 
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: a SNI-s gyermekek, 
tanulók óvodai, általános 
iskolai, speciális szak- 
iskolai és kollégiumi 
nevelése-oktatása mellett 
gyermekvédelmi, szociá-
lis és pedagógiai szak- 
szolgálati feladatok ellá-
tására létrejött többcélú 

Főiskola/egyetem, bár-
mely intézményegység 
vezetéséhez a jogsza-
bályban előírt feltételek 
megléte, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári végzettség, kon-
duktori, konduktor-
tanítói, terapeuta  
szakképzettség, to- 
vábbá pedagógus-
szakvizsga, valamint 
pedagógus – munkakör-
ben szerzett legalább 
5 év szgy 
– ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) 
Korm.rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással össze- 
függő kezeléséhez, vala-
mint véleményezés és elbí-
rálás céljából pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz és harmadik személy 
részére történő továbbításá-
hoz hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
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közös igazgatású közokta-
tási intézmény felelős 
vezetése, irányítása a 
jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti szaksze-
rű és törvényes működés, 
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása, 
szervezése, ellenőrzése, 
munkáltatói jogok gya-
korlása. A jóváhagyott 
éves költségvetés betartá-
sa, takarékos gazdálkodás 
biztosítása, az intézmény 
működésére vonatkozó 
jogszabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása. Döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. A közoktatási 
törvény 54. §, 55. § (2) 
bekezdésében foglalt 
feladatok ellátása. Vég-
zettségnek, szakképzett-
ségnek, szakképesítésnek 
megfelelő, kinevezés 
szerinti munkakörbe tar-
tozó feladatok ellátása. 
 

végzettség és szakkép-
zettség, valamint peda-
gógus-szakvizsga, felső-
fokú pszichológus szak-
képzettség esetén klini-
kai, neuropszichológiai, 
pedagógiai vagy tanács-
adói pszichológus szak-
vizsga, továbbá a szak-
képzettségnek megfelelő 
pedagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, VAGY 
– a 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 2.sz. mel-
léklet I. rész II/2. pontjá-
ban a gyermekotthon 
vezetőre meghatározott 
felsőfokú képesítés és 
szociális szakvizsga, 
valamint legalább 5 év 
felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szociá-
lis ellátás, illetve a köz-
oktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett 
szgy, VAGY 
– a 1/2000. (I.7.) SZCSM 
rendelet 3. sz. melléklet 
6.1., illetve 6.2. pontjá-
ban a vezetőre meghatá-
rozott felsőfokú képesí-
tés, és szociális szakvizs-
ga, valamint legalább 5 
év felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, szo- 
ciális ellátás, illetve a 
közoktatás területén  
betöltött munkakörben  
szerzett szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 

tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Tamási László. 
Tel.: (76) 680-134 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
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pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– gyógypedagógusi vég-
zettség,  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

Bács-Kiskun Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét, 
Deák Ferenc tér 3.) 

Kiskunhalasi  
Vári Szabó István  
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium  
(6400 Kiskunhalas,  
Kazinczy u. 5.)  
főigazgatói  
(magasabb vezető) 
beosztás ellátása 
 
Lf: a szakközépiskolai, 
szakiskolai és kollégiumi 
feladatok ellátására létre-
jött többcélú közös igaz-
gatású közoktatási intéz-
mény felelős vezetése, 
irányítása, a jogszabály-
ban meghatározottak 
szerinti szakszerű és tör-
vényes működés, magas 
színvonalú szakmai mun-
ka biztosítása, szervezése, 
ellenőrzése, munkáltatói 
jogok gyakorlása, a jóvá-
hagyott éves költségvetés 
betartása, takarékos gaz-
dálkodás biztosítása, az 
intézmény működésére 
vonatkozó jogszabályok, 
fenntartói szabályzatok 
betartása, betartatása, 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe, végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő, 
kinevezés szerinti mun-
kakörbe tartozó  
feladatok ellátása. 

Egyetemi végzettség, 
– az intézményben peda-
gógus munkakör betölté-
sére jogosító a közokta-
tási törvény szerinti 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
– pedagógus munkakör-
ben szerzett – legalább 
5 év szgy  
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség. 
– Ha nincs a képzés 
szakirányának megfelelő 
egyetemi szintű tanár-
képzés, akkor a képzés 
szakirányának megfelelő 
egyetemi szintű végzett-
ség és szakképzettség, 
továbbá emellett pedagó-
gus-szakvizsga vagy 
azzal egyenértékű vizs- 
gát igazoló oklevél,  
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett  
– legalább 5 év szgy. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
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 munkakörben történő, 

határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Tamási László. 
Tel.: (76) 680-134. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
 

Bács-Kiskun Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Kiskunhalasi Alapfokú 
Művészetoktatási  
Intézmény 
(6400 Kiskunhalas,  
Köztársaság u. 17.) 
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: az alapfokú művé-
szetoktatási intézmény 
felelős vezetése, irányítá-
sa a jogszabályban meg-
határozottak szerinti szak-
szerű és törvényes mű-
ködtetése, magas színvo-
nalú szakmai munka biz-
tosítása, szervezése, el-
lenőrzése, a munkáltatói 
jogok gyakorlása, és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe, 
a jóváhagyott éves költ-
ségvetés betartása, taka-
rékos gazdálkodás bizto-
sítása, az intézmény mű-
ködésére vonatkozó jog-
szabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása, a végzettsé-
gének, szakképzettség-
nek, szakképesítésnek 

Főiskola/egyetem, az 
intézményben pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító a közoktatási 
törvény szerinti iskolai 
végzettség, szakképezett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, 
– pedagógus munkakör-
ben szerzett – legalább 5 
év feletti szakmai gya-
korlat, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása 
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– vezetői gyakorlat,  

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) 
Korm.rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
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megfelelő, kinevezés 
szerinti munkakörbe tar-
tozó feladatok ellátása. 
 

– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Bodnár Tibor. 
Tel.: (76) 680-135. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
 

Bács-Kiskun Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
(6000 Kecskemét,  
Deák Ferenc tér 3.) 

Kiskunhalasi Óvoda, 
Kollégium és Konduktív 
Pedagógiai Intézmény  
(6400 Kiskunhalas,  
Esze Tamás lakótelep  
6. sz.) 
igazgatói  
(magasabb vezető)  
beosztás ellátása 
 
Lf: a SNI-s gyermekek 
konduktív nevelése-
oktatása feladatok ellátá-
sára létrejött többcélú 
közös igazgatású közok- 
tatási intézmény felelős 
vezetése, irányítása a 
jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti szaksze-
rű és törvényes működés, 
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása, 
szervezése, ellenőrzése, 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a jóváhagyott 
éves költségvetés betartá-

Főiskola/egyetem, bár-
mely intézményegység 
vezetéséhez a jogsza-
bályban előírt feltételek 
megléte, 
– vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, 
– a fogyatékosság típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, konduktori, kon-
duktor-tanítói, terapeuta 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
valamint pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy – 
ideértve a közoktatási 
törvény 18. § (6) bekez-
désében foglaltakat is, 
VAGY 
– a 4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti szakképzett-
ség, és a szakképzettség-

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
Elbírálás módja, rendje: a 
MIK vezetőjének javaslatá-
ra az igazgatói megbízásról 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., valamint a 
138/1992. (X. 8.) 
Korm.rendelet szerint. 
Csatolandó iratok: ön, vpr, 
b, om, szgy igazolása, elő-
nyöket bizonyító okiratok 
másolata, nyilatkozatok:  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázata és a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez, valamint 
véleményezés és elbírálás 
céljából pályázati anyagá-
nak sokszorosításához és 
harmadik személy részére 
történő továbbításához 
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sa, takarékos gazdálkodás 
biztosítása, az intézmény 
működésére vonatkozó 
jogszabályok, fenntartói 
szabályzatok betartása, 
betartatása, döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, a végzettsé-
gének, szakképzettség-
nek, szakképesítésnek 
megfelelő, kinevezés 
szerinti munkakörbe tar-
tozó feladatok ellátása. 
 

nek megfelelő pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szgy,  
valamint pedagógus-
szakvizsga. 
A vezetői megbízás felté-
tele: az intézményben 
(gyógypedagógiai tanári) 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben, 
illetve a végzettségnek, 
szakképzettségnek, szak-
képesítésnek megfelelő 
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás. 
Előny:  
– konduktori végzettség, 
– vezetői gyakorlat,  
– közoktatás-vezetői 
szakképzettség. 
 

hozzájárul,  
– a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy megbízása ese-
tén vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
– a pályázó nyilatkozata 
arra vonatkozóan, hogy 
vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti. 
Benyújtás módja és Pc: 
postai v. személyes úton, 
két eredeti példányban, a 
pályázatnak a Bács-Kiskun 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
eljuttatásával (6000 Kecs-
kemét, Deák Ferenc tér 3.), 
legkésőbb a beadási határ-
napi keletbélyegzővel ÉS 
elektronikus úton is: 
csabainem@ 
mik.bacskiskun.hu 
f: Tamási László. 
Tel.: (76) 680-134. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje:  
KSZK honlapján: 2012. 
április 18., 
Petőfi Népe c. megyei napi-
lap: 2012. április 20. 
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2. Békés Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Békés Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
 
 
 

Békés Megyei  
Harruckern János  
Gimnázium,  
Szakképző Iskola,  
Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény,  
Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani  
Intézmény és Kollégium 
(Békés megye,  
5700 Gyula, Szent István 
út 38.) 
intézményvezető – meg-
bízott magasabb vezető – 
beosztás 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korolása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
Vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig 
szól. 

– Büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,  
– egyetemi szintű  
végzettség, 
– a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény szerint az intéz-
ményben pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség, 
vagy a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dés szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség, 
gyógypedagógus vég-
zettség esetén értelmileg 
akadályozottak pedagó-
giája vagy tanulásban 
akadályozottak pedagó-
giája szakirány, 
– pedagógus-szakvizsga 
vagy pszichológus eseté-
ben a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 3. § (2) bekez-
dése szerint klinikai, 
neuropszichológiai, pe-
dagógiai vagy tanácsadói 
szakvizsga, 
– legalább 5 éves peda-
gógus munkakörben 
szerzett szakmai  
gyakorlat,  
– az intézményvezetői 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zottnak pedagógus mun- 
kakörbe kinevezhető. 
Előny: 
– többcélú középfokú 
intézményben szerzett 
legalább 3 éves vezetői 
tapasztalat 
 

ÁEI: A beosztás 2012. 
augusztus 1. napjától  
tölthető be.  
Pbhi: 2012. máj. 19. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Békés Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján az 
oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: az illet-
mény megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt. és a 
Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók.  
A pályázathoz csatolandó:  
– az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló okmány(ok) 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány bün-
tetlen előélet igazolására, 
valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, 
– a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum, 
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléséhez), 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 



 
1098 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

1 2 3 4 

összefüggő kezeléséhez.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: a pályázat benyújtásá-
nak módja: postai úton, a 
pályázatnak a Békés Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
megküldésével (5600  
Békéscsaba, Derkovits  
sor 2.). A borítékon kérjük 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosí-
tószámot: HO/218-1/2012., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
A pályázat benyújtásának 
formája: a pályázatot egy 
eredeti példányban, nyom-
tatott formában, egybefűz-
ve, tartalomjegyzékkel és 
folyamatos oldalszámozás-
sal ellátva, valamint minden 
oldalon szignóval ellátva 
kérjük benyújtani.  
Pc: postai úton, a pályázat-
nak a Békés Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (5600 Békéscsaba,  
Derkovits sor 2.). A boríté-
kon kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot: 
HO/218-1/2012., valamint a 
beosztás megnevezését: 
intézményvezető. 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót a Békés Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
Intézmény-fenntartási  
Főosztályának munkatársa 
nyújt a (66) 441-536  
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye,ideje: 
a fenntartó székhelyén, 
honlapján 
(www.bekesmik.hu) publi-
kálás dátuma: 2012. április 
18., az intézmény honlapján 
(www.harruckern.hu) pub-
likálás dátuma: 2012. ápri-
lis18. 
KSZK: 2012. április 18. 
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3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
3525, Miskolc,  
Városház tér 1. 
 
 
 
 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei 
 Pedagógiai Szakmai, 
Szakszolgálati,  
Közművelődési  
és Sportintézet 
3527 
Miskolc, Selyemrét u. 1. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, a pedagógiai 
munka szakmai irányítá-
sa, az intézmény verseny-
képességének növelése, 
az intézmény működését 
érintő pályázati lehetősé-
gek figyelése, pályázatok 
készítése. 

Cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, egye-
tem, a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 13.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
désében meghatározott 
pedagógus munkakörök 
betöltésére jogosító 
egyetemi végzettség és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga 
megléte, a szakképesíté-
sének megfelelő pedagó-
gus munkakörben szer-
zett legalább öt év szak-
mai gyakorlat, az intéz-
ményben pedagógus 
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő határozatlan idő-
re szóló alkalmazás. 
Ha a vezetői megbízást 
pszichológus kapja, kli-
nikai, neuropszicholó- 
giai, pedagógiai vagy 
tanácsadói szakvizsgával 
kell rendelkeznie.  
Vagy a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokat 
ellátó intézményekről és 
pedagógiai szakmai 
szolgáltatásokban való 
közreműködés feltételei-
ről rendelkező 10/1994. 
(V. 13.) MKM rendelet 
3. § (1) bekezdésében 
meghatározott egyetemi 
szintű végzettség és 
szakképzettség és a 
munkakör betöltéséhez 
előírt szakvizsga, leg-
alább tíz év megfelelő 
szakmai gyakorlat  
(pedagógiai intézet által 
végzett bármelyik peda-
gógiai-szakmai szolgál-
tatás ellátásához szüksé-
ges ismeretek megszer-

ÁEI: 2012. augusztus 1 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásáért 
felelős miniszter dönt. 
ill: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó: 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló om, b, vala-
mint annak igazolása, hogy 
a közalkalmazott nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, a pályázó legalább 10 
vagy 5 éves szgy-t igazoló 
dokumentum, szakmai ön, 
vpr, amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes adata-
inak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról. 
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zését biztosító munka-
körben szerzett gyakor-
lat, ha azt közoktatási 
intézményben vagy fel-
sőoktatási intézményben, 
illetve nem iskolai gya-
korlati képzési helyen 
szerezték, továbbá a 
tanügyirányítási munka-
körben eltöltött gyakor-
lat), az intézményben 
pedagógiai szakértői 
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógiai szakértői 
munkakörben történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás.  
Vagy egyetemi szintű 
közművelődési végzett-
ség és szakképzettség 
vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és 
felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, öt 
év közművelődési terüle-
ten eltöltött szakmai 
gyakorlat, igazolás arról, 
hogy a kulturális szak-
emberek szervezett kép-
zési rendszeréről, köve-
telményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló 
1/2000. (I. 14.) NKÖM 
rendelet szerint akkredi-
tált vezetési-szervezési, 
pénzügyi-gazdasági, 
államháztartási ismerete-
ket is nyújtó közművelő-
dési intézmény-vezető 
tanfolyamot eredménye-
sen elvégezte, kiemelke-
dő szakmai vagy tudo-
mányos tevékenység, 
a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 1. sz. 
melléklet 7. pontjában 
felsorolt munkakörök 
valamelyikében az in-
tézményben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen. 
Pc: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, 
Nagy András  
központvezető, 
3525 Miskolc,  
Városház tér 1.,  
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószá-
mot: B-IK/778-1/2012, 
valamint a munkakör  
megnevezését: intézmény-
vezető. 
f: Óvári Zsuzsanna,  
a (46) 517-643-as telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje, 
NKI internetes honlap: 
2012. április 18., 
www.borsod-ped.hu 
2012. április 16., 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, 3525 Miskolc, 
Városház tér 1. szám alatti 
hirdetőtáblája: 
2012. április 16. 
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határozatlan időre szóló 
alkalmazás, a munkakör 
ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás. 
Vagy a testnevelés és 
sport területén szakirá-
nyúnak minősülő egye-
temi végzettség, az in-
tézményben fennálló 
sportmunkatársi munka-
körben határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg határozatlan időre 
szóló alkalmazás, ma-
gyar állampolgárság, 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
való rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy  
letelepedett státus. 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
3525, Miskolc,  
Városház tér 1. 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Óvoda,  
Általános Iskola,  
Előkészítő,  
Speciális Szakiskola, 
Kollégium  
és Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény. 
3578 Girincs,  
Rákóczi u. 1. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, a pedagógiai 
munka szakmai irányítá-
sa, az intézmény verseny-
képességének növelése, 
az intézmény működését 
érintő pályázati lehetősé-
gek figyelése, pályázatok 
készítése. 

Cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, felsőfokú 
iskolai végzettség, 
oligofrénpedagógia vagy 
tanulásban akadályozot-
tak vagy értelmileg aka-
dályozottak pedagógiája 
szakos gyógypedagógiai 
tanári, konduktori, kon-
duktor-tanítói, terapeuta 
végzettség és szakkép-
zettség, legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, pedagógus-szakvizs- 
ga, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő határozatlan  
időre szóló alkalmazás,  
Előny: pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézmény- 
vezetői szakképzettség, 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1 
Pbhi: 2012. május 21. 
Pehi: 2012. július 20. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásáért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
Kjt. és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó: 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló om, b, vala-
mint annak igazolása, hogy 
a közalkalmazott nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
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létesítését nem teszi lehető-
vé, a pályázó legalább 5 
éves szgy-t igazoló doku-
mentum, szakmai ön, vpr, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléséhez), nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő ke-
zeléséhez, nyilatkozat va-
gyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének 
vállalásáról. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen. 
Pc: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, Nagy András 
központvezető, 
3525 Miskolc,  
Városház tér 1.,  
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószá-
mot: B-IK/777-1/2012, 
valamint a munkakör  
megnevezését: intézmény-
vezető. 
f: Óvári Zsuzsanna,  
a (46) 517-643-as telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje, 
NKI internetes honlap: 
2012. április 18., 
www.girincs.5mp.eu  
2012. április 16.,  
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ, 3525, Miskolc, 
Városház tér 1. szám alatti 
hirdetőtáblája:  
2012. április 16. 
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4. Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

József Attila Gimnázium 
6900 Makó,  
Csanád vezér tér 6. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű , a munkakör ellátá-
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 
mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv.18.§ 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
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tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi  
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206. 
f: a palyazat@csomik.hu 
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet:  www.nki.gov.hu 
2012. április 18.,  
Az intézmény honlapja: 
www.jag.mako.hu 
 

Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

Bedő Albert  
Középiskola, 
Erdészeti Szakiskola  
és Kollégium  
6783 Ásotthalom,  
Kiss F. krt. 76.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű, a munkakör ellátásá-
hoz szükséges végzettség 
és szakképzettség mellett 
az egyetemi v. főiskolai 
szakirányú továbbkép-
zésben szerzett – jogsza-
bályban meghatározott – 
szakképzettség, továbbá 
a munkakör ellátásához 
szükséges végzettséghez 
és szakképzettséghez 
kapcsolódó szakterületen 
szerzett tudományos 
fokozat, valamint a dok-
tori alapján szerzett dok-
tori cím, a Közokt.tv. 
18. § (6) bekezdésében 
meghatározott kivétellel 
– pedagógus munkakör-

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19. 
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja,rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése  
után a pályáztató vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt.  
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
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ben szerzett legalább 
5 év szgy, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus munka-
körben történő határozat-
lan időre szóló alkalma-
zás, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi 
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
„igazgatói pályázat” megje-
löléssel ellátva kell  
benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1.  
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.  
f: a palyazat@csomik.hu  
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www. 
bedo-ahalom.sulinet.hu 
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Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ  
6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. 

Boros Sámuel  
Szakközépiskola,  
Szakiskola  
6600 Szentes,  
Ady Endre u. 6–8. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű , a munkakör ellátá-
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 
mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi  
nyilatkozat.  



 
8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1107 

1 2 3 4 

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1.  
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.   
f: a palyazat@csomik.hu 
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.boros.sulinet.hu 
 

Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

Csongrádi  
Oktatási Központ,  
Gimnázium,  
Szakképző Iskola  
és Kollégium  
6640 Csongrád,  
Szent György u. 1.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű, a munkakör ellátá- 
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 
mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
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alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi  
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206. 
f: a palyazat@csomik.hu  
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
központ honlapja: 
www.csomik.hu, 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu  
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.csok.bjg.hu 
 

Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

Horváth Mihály  
Gimnázium  
6600 Szentes,  
Szent Imre herceg u. 2.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű , a munkakör ellátá-
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19. 
Pehi: 2012. július 20.  
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versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény 
menedzser szemléletű  
irányítása. 

mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi  
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.  
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f: a palyazat@csomik.hu  
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.hmg.hu 
 

Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

Makói Oktatási Központ, 
Szakképző Iskola  
és Kollégium  
6900 Makó,  
Posta u. 4–6. 
  
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítás a, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű, a munkakör ellátá- 
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 
mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-
dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti szgy-
ot igazoló om, a pedagógus 
munkakörben szerzett  
szgy-ot igazoló munkaügyi 
irat(ok) másolata, b, vala-
mint annak igazolása, hogy 
a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, rész-
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letes szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel együtt, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy hozzájá-
rul a teljes pályázati anya-
gának a pályázati eljárás 
során történő sokszorosítá-
sához, továbbításához, har-
madik személlyel történő 
közléséhez, összeférhetet-
lenségi nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206. 
f: a palyazat@csomik.hu 
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.mok.mako.hu 

Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. 

Zsoldos Ferenc  
Középiskolai  
és Szakiskola  
6600 Szentes,  
Szent Imre herceg u. 1.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítás a, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű v., az intézmény 
pedagógus munkakör 
betöltésére a Közokt.tv. 
szerint jogosító szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, a pedagógus-
szakvizsgával egyenérté-
kű , a munkakör ellátá-
sához szükséges végzett-
ség és szakképzettség 
mellett az egyetemi v. 
főiskolai szakirányú 
továbbképzésben szerzett 
– jogszabályban megha-
tározott – szakképzett-
ség, továbbá a munkakör 
ellátásához szükséges 
végzettséghez és szak-
képzettséghez kapcsoló-

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt.  
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
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dó szakterületen szerzett 
tudományos fokozat, 
valamint a doktori alap-
ján szerzett doktori cím, 
a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdésében megha-
tározott kivétellel – pe-
dagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus munkakörben 
történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 

hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti szgy-
ot igazoló om, a pedagógus 
munkakörben szerzett  
szgy-ot igazoló munkaügyi 
irat(ok) másolata, b, vala-
mint annak igazolása, hogy 
a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, rész-
letes szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel együtt, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy hozzájá-
rul a teljes pályázati anya-
gának a pályázati eljárás 
során történő sokszorosítá-
sához, továbbításához, har-
madik személlyel történő 
közléséhez, összeférhetet-
lenségi nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1.  
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.   
f: a palyazat@csomik.hu 
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje: 
központ honlapja: 
www.csomik.hu, 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18.,  
az intézmény honlapja: 
www.zsoldos.sulinet.hu 
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Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. 

Csongrád Megyei  
Közművelődési, 
Pedagógiai  
és Sportintézmény,  
Általános  
Művelődési Központ  
6725 Szeged,  
Bécsi krt. 38.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítása, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, főiskolai 
vagy egyetemi szintű v., 
a Közokt.tv. 33. §-a sze-
rint többcélú intézmény-
ben vezetői megbízást az 
kaphat, aki bármelyik, az 
intézményben ellátott 
feladatra létesíthető int. 
vezetői megbízáshoz 
szükséges feltételekkel 
rendelkezik, a Közokt. 
18. § (7) bekezdés sze-
rint, ha a feltételek bár-
melyike egyetemi vég-
zettséget ír elő, a vezetői 
megbízáshoz erre van 
szükség, [a pedagógiai 
szakszolg. szóló 4/2010. 
(I. 19.) OKM rend. 3. §-a 
és a Kjt. végrehajtásáról 
a művészeti, közművelő-
dési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott 
közalk., jogviszonyá- 
val összefüggő egyes 
kérdések rendezésére 
150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 6/A. §], 
pedagógus-szakvizsga 
vagy felsőfokú szakirá-
nyú szakvizsga, a peda-
gógus-szakvizsgával 
egyenértékű , a munka-
kör ellátásához szüksé-
ges végzettség és szak-
képzettség mellett az 
egyetemi v. főiskolai 
szakirányú továbbkép-
zésben szerzett – jogsza-
bályban meghatározott – 
szakképzettség, továbbá 
a munkakör ellátásához 
szükséges végzettséghez 
és szakképzettséghez 
kapcsolódó szakterületen 
szerzett tudományos 
fokozat, valamint a dok-
tori alapján szerzett dok-
tori cím, a szakképesí-
tésnek megfelelő peda-
gógus és/vagy közműve-
lődés vagy sport munka-
körben szerzett legalább 
5 év szakmai gyakorlat, a 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19.  
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagógus-
szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szerzett 
szgy-ot igazoló munkaügyi 
irat(ok) másolata, b, vala-
mint annak igazolása, hogy a 
pályázó nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé, részletes 
szakmai életrajz, vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel együtt, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy hozzájá-
rul a teljes pályázati anyagá-
nak a pályázati eljárás során 
történő sokszorosításához, 
továbbításához, harmadik 
személlyel történő közlésé-
hez, összeférhetetlenségi 
nyilatkozat.  
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pedagógiai szakszolgálat 
intézményben pedagógus 
munkakörben, vagy 
közművelődés, vagy 
sport, vagy művelődés-
szervező munkakörben 
fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg ezen munkakörök 
valamelyikében történő 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás 
lefolytatása. 

A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.  
f: a palyazat@csomik.hu 
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu, 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.csongradamk.hu 
 

Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 

Kozmutza Flóra 
Óvoda, Általános Iskola,  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény,  
Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon  
és Egységes  
Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény 
6800 Hódmezővásárhely, 
Kutasi út 34–36.  
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és jogszabályoknak meg-
felelő vezetése, a pedagó-
giai munka szakmai irá-
nyítás a, az intézmény 
versenyképességének 
növelése, az intézmény 
költségvetésének betartá-
sa, munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmény 
menedzser szemléletű 
irányítása. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, főiskolai 
vagy egyetemi szintű v., 
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári és pedagógus-
szakvizsga, 5 év szakmai 
gyak. vagy 15/1998. 
(IV. 30.) NM rend. II. sz. 
melléklet II/2 pontja 
szerinti szakképzettség 
és 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rend 3. §-a szerin-
ti szakmai gyak., kon-
duktori, konduktori-
tanítói, terapeuta, vég-
zettség és szakképzett-
ség, a pedagógus-szak- 
vizsgával egyenértékű,  
a munkakör ellátásához 
szükséges végzettség és 
szakképzettség mellett az 
egyetemi v. főiskolai 
szakirányú továbbkép-
zésben szerzett – jogsza-
bályban meghatározott – 
szakképzettség, továbbá 
a munkakör ellátásához 
szükséges végzettséghez 
és szakképzettséghez 
kapcsolódó szakterületen 

ÁEI: 2012. aug. 1.  
A vezetői megbízás 2017. 
aug.1-jéig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012.május 19.       
Pehi: 2012. július 20.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a pályáztató vezetőjének 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt.  
A miniszter fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, 
hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
iskolai végzettséget és szak-
képzettséget, ill. pedagó-
gus-szakvizsgát igazoló om. 
vagy a Közokt.tv. 18. § 
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szerzett tudományos 
fokozat, valamint a dok-
tori alapján szerzett dok-
tori cím, a Közokt.tv. 
18. § (6) bekezdésében 
meghatározott kivétellel 
– pedagógus munkakör-
ben szerzett legalább 
5 év szgy, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben 
vagy a gyermekotthon-
ban pszichológus, 
gyógypedagógus, fejlesz-
tő pedagógus, utógondo-
zó, családgondozó, nö-
vendékügyi előadó mun-
kakörben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló al-
kalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg ezen 
munkakörök valamelyi- 
kében történő határozat-
lan időre szóló alkalma-
zás, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 

(6) bekezdése szerinti  
szgy-ot igazoló om, a peda-
gógus munkakörben szer-
zett szgy-ot igazoló munka-
ügyi irat(ok) másolata, b, 
valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehető-
vé, részletes szakmai élet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel együtt, a 
pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának a pá-
lyázati eljárás során történő 
sokszorosításához, továbbí-
tásához, harmadik személy-
lyel történő közléséhez, 
összeférhetetlenségi  
nyilatkozat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, „igazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani.  
Pc: Csongrád Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ  
6741 Szeged,  
Rákóczi tér 1. 
Személyesen: 6741 Szeged, 
Rákóczi tér 1. II. 206.  
f: a palyazat@csomik.hu  
e-mail címen kérhetnek.  
A pályázat további közzété-
telének helye, ideje:  
központ honlapja: 
www.csomik.hu,  
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet: www.nki.gov.hu 
2012. április 18., 
az intézmény honlapja: 
www.kozmutzaflora.hu 
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5. Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Óvoda, 
Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon  
és Gyermekotthon 
2481 Velence,  
Bárczi G. u. 4–6. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség; 
vagy a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú 
melléklet I. rész II/2. 
szerinti szakképzettség, 
szociális szakvizsga és 
legalább 5 év szakmai 
gyakorlat felsőfokú vég-
zettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, 
az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén pedagógus szak-
vizsga; legalább 5 év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy.; nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagy a megbízással egy-
idejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképes-
ség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 1-ig, 5 évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az okta-
tásért felelős miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b., szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez 
Pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton 
Pc: Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük feltüntetni:
I-85-7/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője, 
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
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NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Petőfi Sándor 
Gimnázium  
és Szakközépiskola 
7000 Sárbogárd, 
József Attila út 4. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása  
és döntéshozatal az in-
tézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet;  
cselekvőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti  
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9., a boríté-
kon kérjük feltüntetni :  
I-85-20/2012 „intézmény-
vezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. ápri-
lis. 18. és helyben szokásos 
módon 2012. ápr. 20. 
 

Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Perczel  
Mór Szakképző Iskola  
és Kollégium  
8060 Mór,  
Dózsa György u. 2. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Egyetem; az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben  
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagy a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-ig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti  
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az okta-
tásért felelős miniszter dönt. 
Ill: Kjt. Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai  
ön.; vpr., amely tartalmazza 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához,  
továbbításához; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő ke-
zeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni: 
I-85-16/2012 
„intézményvezető”. 
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f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Gárdonyi 
Géza Általános Iskola  
és Speciális Szakiskola  
8060 Mór, 
Vértes utca 67. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának  
típusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári, konduk-
tori, konduktor-tanítói, 
terapeuta szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet; cselek-
vőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
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a borítékon kérjük  
feltüntetni: 
I-85-10/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Prelúdium Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2060 Bicske, 
Szent István út 6. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény  
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása  
és döntéshozatal  
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
az intézményben  
pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító 
szakképzettség;  
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év  
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy.; nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagy a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet;  
cselekvőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelése-
ket; nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sokszo-
rosításához, továbbításához; 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
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8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9., a boríté-
kon kérjük feltüntetni :  
I-85-12/2012  
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Szabolcs 
Vezér Gimnázium,  
Szakközépiskola  
és Kollégium 
2490 Pusztaszabolcs,  
Mátyás király u. 20. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető). 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás,  
vagy a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás;  
büntetlen előélet;  
cselekvőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség,  
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata; b.; 
szgy-t igazoló dokumen-
tum; szakmai ön.; vpr., 
amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó  
hozzájárul teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához;  
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó  
hozzájárul személyes  
adatainak pályázattal  
összefüggő kezeléséhez 
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Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9., a boríté-
kon kérjük feltüntetni: 
I-85-18/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
József Attila  
Általános Iskola,  
és Speciális Szakiskola  
2060 Bicske 
Hősök tere 5/B 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető). 
 
Lf: az intézmény  
szakszerű és törvényes 
működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok  
gyakorlása  
és döntéshozatal az in-
tézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának  
típusa szerinti  
gyógypedagógiai tanári, 
konduktori,  
konduktor-tanítói,  
terapeuta szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet;  
cselekvőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-ig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
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személyes adatainak  
pályázattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni :  
I-85-9/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság, 
Nevelési Tanácsadó  
és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
8000 Székesfehérvár, 
Mátyás király körút 13. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető). 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
sére jogosító felsőfokú  
és pedagógus szakvizsga, 
vagy pszichológus vég-
zettség esetén klinikai, 
neuropszichológiai,  
pedagógiai vagy tanács-
adói szakvizsga; legalább 
5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás,  
vagy a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség.
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-ig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti  
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése  
után a Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének  
javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség,  
szakvizsga meglétét  
igazoló okmányok másola-
ta; b.; szgy-t igazoló doku-
mentum; szakmai ön.;  
vpr.; amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket;  
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nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályázat-
tal összefüggő kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni :  
I-85-13/2012 „intézmény-
vezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője, 
a 06-22-522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. ápr. 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Kossuth 
Zsuzsanna Általános 
Iskola, Speciális  
Szakiskola, és Egyesített 
Módszertani Intézmény 
7000 Sárbogárd, 
József Attila u. 20. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető). 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Felsőfokú végzettség,  
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának  
típusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári, konduk-
tori, konduktor-tanítói, 
terapeuta szakképzettség 
és pedagógus szakvizsga, 
vagy pszichológus  
végzettség esetén klini-
kai, neuropszichológiai, 
pedagógiai vagy tanács-
adói pszichológus szak-
vizsga legalább 5 év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy.; nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
vagy a megbízással egy-
idejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-ig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése  
után a Fejér Megyei  
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének javaslata 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t  
igazoló dokumentum; 
szakmai ön.;  
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 vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához,  
továbbításához; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak  
pályázattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni: 
I-85-8/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további  
megjelenésének helye, 
ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Táncsics 
Mihály Gimnázium  
8060 Mór, 
Kodály Z. u. 2. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet; cselek-
vőképesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a vélemény-nyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után  
a Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének  
javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
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Ill: Kjt., Korm. rendelet.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum, szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni :  
I-85-17/2012 „intézmény-
vezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője, 
a (22) 522-529-es  
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági,  
Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari  
Szakképző Iskola  
és Kollégium 
2481 Velence, 
Ország út 19. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos  

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet; cselek-
vőképesség. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
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gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe. 

 Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbítá-
sához; nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak  
pályázattal összefüggő  
kezeléséhez. 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton. 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni :  
I-85-14/2012  
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője, 
a (22) 522-529-es  
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Vajda János Gimnázium 
és Szakközépiskola 
2060 Bicske, 
Kossuth tér 3. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás,  
vagy a megbízással  
egyidejűleg pedagógus-

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-



 
1128 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

 

1 2 3 4 

kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség.
 

fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b., szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük feltün-
tetni :  
I-85-19/2012  
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője, 
a (22) 522-529-es  
telefonszámon 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei Eötvös 
József Szakképző Iskola 
és Kollégium 
8111 Seregélyes, 
Fő út 278. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus. 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 

Egyetem, az intézmény-
ben pedagógus-
munkakör betöltésére 
jogosító szakképzettség; 
pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben  
pedagógus-munkakörben 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti  
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű  
közalkalmazotti  
jogviszony. 
Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
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Lf: az intézmény  
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe. 

fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás,  
vagy a megbízással egy-
idejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség,
 

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az okta-
tásért felelős miniszter dönt. 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr.; amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbítá-
sához; nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton 
Pc: Fejér Megyei  
Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.,  
a borítékon kérjük  
feltüntetni :  
I-85-15/2012  
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor,  
a Fejér Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. április 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. április 20. 
 

Fejér Megyei  
Intézményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
(levelezési cím:  
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9.) 

Fejér Megyei  
Pápay Ágoston  
Általános Iskola,  
Készségfejlesztő  
Speciális  
Szakiskola  
és Diákotthon  

Felsőfokú végzettség,  
a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta szakképzettség; 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 1-jéig, 5 évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
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2462 Martonvásár,  
Bajcsy-Zs. u. 32. 
A munkakör megjelölése: 
pedagógus 
A beosztás megjelölése: 
intézményvezető 
(magasabb vezető) 
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű és törvényes működte-
tése, a takarékos gazdál-
kodás, a munkáltatói 
jogok gyakorlása és dön-
téshozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

pedagógus szakvizsga; 
legalább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy.; nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás; 
büntetlen előélet; cselek-
vőképesség, 

Pbhi: 2012. máj. 20. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Fejér Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt, 
Ill: Kjt., Korm. rendelet. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om.; a végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata; b.; szgy-t igazoló 
dokumentum; szakmai ön.; 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez, 
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
Pc: Fejér Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8000 Székesfehérvár,  
Szent István tér 9., a boríté-
kon kérjük feltüntetni: 
I-85-11/2012 
„intézményvezető”, 
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője,  
a (22) 522-529-es  
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI honlapján 2012. ápr. 
18. és helyben szokásos 
módon 2012. ápr. 20. 
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6. Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
4024 Debrecen,  
Piac u. 54. 

Kós Károly Művészeti 
Szakközépiskola  
és Kollégium 
(4032 Debrecen,  
Hollós u. 3.).  
– intézményvezető 
 
Lf: a Közokt.tv. 54. §-
ában és 55. § (2) bekezdé-
sében meghatározottak, 
így különösen az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működésének, költ-
séghatékony, takarékos 
gazdálkodásának biztosí-
tása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, a pedagógiai 
munka irányítása, vala-
mint döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Az intézmény 
képviselete. 
 

büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
egyetemi szintű végzett-
ség és szakirányú tanári 
szakképzettség, vagy 
művész szakképzettség, 
vagy a Közokt.tv. 17. § 
(1) bekezdés k) pontjá-
ban meghatározott (kol-
légiumban az érdekelt 
iskolának megfelelő) 
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 éves, a 
Közokt.tv. 18. §  
(5)–(6) bekezdései sze-
rinti szakmai gyakorlat 
előny: 
közoktatás vezetői  
szakvizsga közoktatás 
területén szerzett vezetői 
tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 5 év 
határozott időre, 2012. aug 
1-jétől 2017. aug. 1-jéig 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 18. 
A pályázatoknak postai úton 
és személyesen egyaránt 
2012. máj. 18-án 12 óráig 
be kell érkeznie. 
Pehi: 2012. júl. 20., 
ill.: Közokt.tv. és a Korm. 
rendelet rendelkezései  
szerint. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének javaslata 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-
séget, illetve szakvizsgát 
igazoló oklevél közjegyző 
által hitelesített másolata,  
b., a büntetlen előélet,  
valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, 
a legalább 5 éves szgy 
munkáltatói igazolás, 
részletes szakmai ön, 
vpr, melynek tartalmaznia 
kell a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, 
vgy. munkáltatói igazolása, 
amennyiben ezzel a pályázó 
rendelkezik, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
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a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, a pályázati anyag 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel való közléséhez)  
hozzájárul. 
Pc.: a pályázatokat postai 
úton és személyesen  
egyaránt  
a Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetője  
– Verdó György részére –  
(4024 Debrecen,  
Piac u. 54.) kell benyújtani  
6 példányban (egy eredeti 
és öt másolat), zárt boríték-
ban (azonosító:  
316-1/2012. – Pályázat  
Kós Károly Iskola). 
F.: Nagy Mária,  
a Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ Intézmény-
fenntartási Főosztálya  
munkatársa [(52) 507-562]. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges  
információ: 
magasabb vezetői megbízás 
ellátására megbízást  
az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy  
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető. 
 

Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
4024 Debrecen,  
Piac u. 54. 

Hajdú-Bihar Megyei 
(Önkormányzati)  
Általános Iskola  
és Kollégium  
(4025 Debrecen,  
Postakert u. 7.)  
– intézményvezető 
 
Lf: a Közokt.tv.  
54. §-ában és 55. § (2) be-
kezdésében meghatározot-
tak, így különösen az in-
tézmény szakszerű és tör-
vényes működésének, költ-
séghatékony, takarékos 
gazdálkodásának biztosítá-

Büntetlen előélet  
és cselekvőképesség, 
egyetemi szintű végzett-
ség, szakirányú tanári 
szakképzettség, vagy a 
Közokt.tv. 17. § (1) be-
kezdés k) pontjában 
meghatározott 
(kollégiumban az érde-
kelt iskolának megfelelő) 
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább 5 éves, a 
Közokt.tv. 18. § (5)–(6) 
bekezdései szerinti 
szakmai gyakorlat 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 5 év 
határozott időre, 2012.  
aug 1-jétől 2017.  
aug. 1-jéig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 18. 
A pályázatoknak postai úton 
és személyesen egyaránt 
2012. máj. 18-án 12 óráig 
be kell érkeznie. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
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sa, a munkáltatói jogok  
gyakorlása, a pedagógiai 
munka irányítása, vala-
mint döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Az intézmény 
képviselete. 
 

Előny: közoktatás  
vezetői szakvizsga,  
közoktatás területén 
szerzett vezetői  
tapasztalat. 

Ill.: Közokt.tv.  
és a Korm.rendelet  
rendelkezései szerint. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-
séget, illetve szakvizsgát 
igazoló oklevél közjegyző 
által hitelesített másolata, b., 
a büntetlen előélet, valamint 
annak igazolására, hogy a 
közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, a legalább  
5 éves szgy munkáltatói 
igazolás, részletes szakmai 
ön, vpr, melynek tartalmaznia 
kell a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elkép-
zeléseket, az egyes intéz-
ményegységek irányítására 
vonatkozó elképzeléseket, 
vgy. munkáltatói igazolása, 
amennyiben ezzel  
a pályázó rendelkezik, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez, a pályázati anyag sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
való közléséhez) hozzájárul. 
Pc.: a pályázatokat postai 
úton és személyesen  
egyaránt  
a Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetője  
– Verdó György részére –  
(4024 Debrecen,  
Piac u. 54.) kell benyújtani  
6 példányban (egy eredeti és 
öt másolat), zárt borítékban 
(azonosító: 317-1/2012. – 
Pályázat Általános Iskola). 
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F.: Nagy Mária, a Hajdú-
Bihar Megyei Intézmény-
fenntartó Központ Intéz-
mény-fenntartási Főosztálya 
munkatársa [(52) 507-562]. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges  
információ: 
Magasabb vezetői megbízás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
 

Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
4024 Debrecen,  
Piac u. 54. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
és Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézet  
(4029 Debrecen,  
Monti ezredes u. 7.)  
– intézményvezető 
 
Lf: a Közokt.tv.  
54. §-ában és 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározottak, így különösen 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működésének, 
költséghatékony, takaré-
kos gazdálkodásának 
biztosítása, a munkáltatói 
jogok gyakorlása, a peda-
gógiai munka irányítása, 
valamint döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Az intézmény 
képviselete. 
 

Büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
egyetemi szintű végzett-
ség és a 10/1994.  
(V. 13.) MKM rendelet 
3. §-a szerinti szakkép-
zettség, vagy a 4/2010. 
(I. 19.) OKM rendelet  
3. §-a szerinti  
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga,  
a 10/1994. (VI. 13.) 
MKM rendelet 3. §  
(2) bekezdése szerinti 
legalább 10 éves szakmai 
gyakorlat, vagy a 4/2010. 
(I. 19.) OKM rendelet  
3. § (1) bekezdés  
b) pontja szerinti leg-
alább 5 éves szakmai 
gyakorlat. 
Előny: közoktatás veze-
tői szakvizsga 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 5 év 
határozott időre, 2012. aug 
1-jétől 2017. aug. 1-jéig 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 18. 
A pályázatoknak postai úton 
és személyesen egyaránt 
2012. máj. 18-án 12 óráig 
be kell érkeznie. 
Pehi: 2012. júl. 20., 
ill.: Közokt.tv. és a Korm. 
rendelet rendelkezései sze-
rint. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének javaslata 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-
séget, illetve szakvizsgát 
igazoló oklevél közjegyző 
által hitelesített másolata,  
b., a büntetlen előélet, vala-
mint annak igazolására, hogy 
a közalkalmazott nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a közal-
kalmazotti jogviszony létesí-
tését nem teszi lehetővé, 
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szgy munkáltatói igazolása,
részletes szakmai ön, 
vpr, melynek tartalmaznia 
kell a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elkép-
zeléseket, az egyes intéz-
ményegységek irányítására 
vonatkozó elképzeléseket, 
vgy. munkáltatói igazolása, 
amennyiben ezzel a pályázó 
rendelkezik, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezelé-
séhez, a pályázati anyag 
sokszorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
való közléséhez) hozzájárul. 
Pc.: a pályázatokat postai 
úton és személyesen  
egyaránt  
a Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ vezetője  
– Verdó György részére – 
(4024 Debrecen,  
Piac u. 54.) kell benyújtani  
6 példányban (egy eredeti és 
öt másolat), zárt borítékban 
(azonosító: 318-1/2012. – 
Pályázat Pedagógiai Intézet).
F.: Nagy Mária, a Hajdú-
Bihar Megyei Intézmény-
fenntartó Központ Intéz-
mény-fenntartási Főosztálya 
munkatársa [(52) 507-562]. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
Magasabb vezetői megbízás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
 

Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
4024 Debrecen,  
Piac u. 54. 

Éltes Mátyás Általános  
s Speciális Szakiskola, 
Kollégium  
és Gyermekotthon 
(4200 Hajdúszoboszló 
Dózsa Gy. u. 10–12.)  

Büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség, 
felsőfokú végzettség és a 
Közokt.tv. 18. § (3) be-
kezdésében meghatáro-
zott (gyermekek, tanulók 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 5 év 
határozott időre, 2012. aug 1-
jétől 2017. aug. 1-jéig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
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– intézményvezető 
Lf: a Közokt.tv.  
54. §-ában és 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározottak, így különösen 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működésének, 
költséghatékony, takaré-
kos gazdálkodásának 
biztosítása,  
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a pedagógiai 
munka irányítása, vala-
mint döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény és a 
végrehajtásához kapcsoló-
dó jogszabályokban  
az intézmény hatáskörébe 
utalt szakmai és egyéb 
feladatok szervezése.  
Az intézmény képviselete. 
 

fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta) szakképzettség, 
vagy a Közokt.tv. 17. § 
(3) bekezdésében megha-
tározott (kollégiumban 
az érdekelt iskolának 
megfelelő) szakképzett-
ség, vagy a 15/1998.  
(IV. 30.) NM rendelet-
ben meghatározott szak-
képzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább 5 éves,  
a Közokt.tv. 18. §  
(5)–(6) bekezdései sze-
rinti szakmai gyakorlat. 
Előny: közoktatás veze-
tői szakvizsga 
vezetői tapasztalat 

határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 18. 
A pályázatoknak postai úton 
és személyesen egyaránt 
2012. máj. 18-án 12 óráig 
be kell érkeznie. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
ill.: Közokt.tv., a Korm. 
rendelet és a 257/2000.  
(XII. 26.) Korm rend. ren-
delkezései szerint. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének javaslata 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-
séget, illetve szakvizsgát 
igazoló oklevél közjegyző 
által hitelesített másolata,  
b., a büntetlen előélet, va-
lamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését  
nem teszi lehetővé, 
a legalább 5 éves szgy 
munkáltatói igazolás, 
részletes szakmai ön, 
vpr, melynek tartalmaznia 
kell a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési  
elképzeléseket, az egyes 
intézményegységek  
irányítására vonatkozó 
elképzeléseket, vgy. munkál-
tatói igazolása, amennyiben 
ezzel a pályázó rendelkezik, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, a pályázati anyag 
sokszorosításához,  
továbbításához (harmadik 
személlyel való közléséhez) 
hozzájárul. 
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Pc.: a pályázatokat postai 
úton és személyesen egy-
aránt a Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetője  
– Verdó György részére – 
(4024 Debrecen,  
Piac u. 54.) kell benyújtani  
6 példányban (egy eredeti és 
öt másolat), zárt borítékban 
(azonosító: 319-1/2012. – 
Pályázat Éltes Mátyás Iskola).
F.: Nagy Mária, a Hajdú-
Bihar Megyei Intézmény-
fenntartó Központ Intéz-
mény-fenntartási Főosztálya 
munkatársa [(52) 507-562]. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges  
információ: 
Magasabb vezetői megbízás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
 

Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
4024 Debrecen,  
Piac u. 54. 

Dr. Molnár István Óvoda, 
Általános és Speciális 
Szakiskola, Kollégium  
és Gyermekotthon 
(4220 Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.)  
– intézményvezető 
 
Lf: a Közokt.tv.  
54. §-ában  
és 55. § (2) bekezdésében 
meghatározottak, így 
különösen az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működésének, költségha-
tékony, takarékos gazdál-
kodásának biztosítása, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a pedagógiai 
munka irányítása, vala-
mint döntéshozatal az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe.  

Büntetlen előélet  
és cselekvőképesség, 
felsőfokú végzettség és a 
Közokt.tv. 18. § (3) be-
kezdésében meghatáro-
zott (gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
giai tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta) szakképzettség, 
vagy a Közokt.tv. 17. § 
(3) bekezdésében  
meghatározott (kollégi-
umban az érdekelt isko-
lának megfelelő)  
szakképzettség, vagy  
a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet-
ben meghatározott  
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga, 
legalább 5 éves, a 
Közokt.tv. 18. §  
(5)–(6) bekezdései sze-
rinti szakmai gyakorlat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 5 év 
határozott időre, 2012. aug  
1-jétől 2017. aug. 1-jéig szól.
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. 
Pbhi: 2012. máj. 18. 
A pályázatoknak postai úton 
és személyesen egyaránt 
2012. máj. 18-án 12 óráig 
be kell érkeznie. 
Pehi: 2012. júl. 20. 
Ill.: Közokt.tv., a Korm. 
rendelet és a 257/2000.  
(XII. 26.) Korm rend. ren-
delkezései szerint. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Hajdú-Bihar Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetőjének javaslata 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
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A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény és a végrehajtá-
sához kapcsolódó jogsza-
bályokban az intézmény 
hatáskörébe utalt szakmai 
és egyéb feladatok szer-
vezése. Az intézmény 
képviselete. 
 

Előny: közoktatás veze-
tői szakvizsga 
vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzett-
séget, illetve szakvizsgát 
igazoló oklevél közjegyző 
által hitelesített másolata,  
b., a büntetlen előélet,  
valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott  
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, 
a legalább 5 éves szgy  
munkáltatói igazolás, 
részletes szakmai ön, 
vpr, melynek tartalmaznia 
kell a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elkép-
zeléseket, az egyes intéz-
ményegységek irányítására 
vonatkozó elképzeléseket, 
vgy. munkáltatói igazolása, 
amennyiben ezzel a pályázó 
rendelkezik, 
a pályázó nyilatkozata  
arról, hogy a pályázati  
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati  
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez,  
a pályázati anyag  
sokszorosításához,  
továbbításához (harmadik 
személlyel való közléséhez) 
hozzájárul. 
Pc.: a pályázatokat postai 
úton és személyesen  
egyaránt a Hajdú-Bihar 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője  
– Verdó György részére – 
(4024 Debrecen,  
Piac u. 54.) kell benyújtani  
6 példányban (egy eredeti 
és öt másolat), zárt boríték-
ban (azonosító: 320-1/2012. 
– Pályázat Molnár István 
Iskola). 
F.: Nagy Mária,  
a Hajdú-Bihar Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ Intézmény-
fenntartási Főosztálya  
munkatársa [(52) 507-562]. 
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A munkáltatóval  
kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
magasabb vezetői megbízás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
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7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Liska József Erősáramú 
Szakközépiskola,  
Gimnázium és Kollégium
5100 Jászberény,  
Rákóczi út 13–15. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok  
gyakorlása, és döntésho-
zatal az intézmény  
működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 

v: egyetemi, 
tanári szakképzettség 
vagy a Közokt.tv.: 17. § 
(1) bekezdés j) pontja 
szerinti szakképzettség, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
pedagógus szakvizsga, 
szgy: legalább öt év 
pedagógus munkakörben 
szerzett, 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
 

Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásnak mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után 
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: Korm. rendelet 
[Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra  
a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény  
és a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény közoktatá-
si intézményekben történő 
végrehajtásról rendelkező 
138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezései  
az irányadók.] 
A pályázathoz csatolandó: 
om: az álláshely betöltésé-
hez szükséges végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét  
igazoló okmányok  
másolata, 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan eltiltás 
hatálya  
alatt, amely  
a közalkalmazotti  
jogviszony létesítését  
nem teszi lehetővé, 
szgy: legalább 5 éves szak-
mai gyakorlatot igazoló 
dokumentum,  
ön: szakmai vpr: az intéz-
mény vezetésére vonatkozó 
program, amely  
tartalmazza a szakmai  
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési  
elképzeléseket, 
nyilatkozat arról, hogy  
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– a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), 
– a pályázó hozzájárul a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, 
– az állás elnyerése esetén 
eleget tesz vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának 
módja: papír alapon, két 
eredeti példányban, postai 
úton a pályázatnak a  
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont címére történő meg-
küldésével  
(5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 2.) vagy  
személyesen  
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont vezetője,  
Dr. Bozó Andrea részére 
5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 2. címre 
kell benyújtani 
Pc: 5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 2. 
f: Kalmár Andrea,  
az Intézmény-fenntartási 
Főosztály főosztályvezetője 
nyújt a (56) 505-338-as 
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
KSZK: 2012. április 18. 
Oktatási és Kulturális  
Közlöny 8. számában 
a közoktatási intézmény 
honlapján: 
www.jaszbereny.hu/liska 
2012. április 18. 
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8. Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

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

Babits Mihály  
Általános Iskola  
2500 Esztergom,  
Sugár út 24. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Felsőfokú, főiskolai vagy 
egyetemi végzettség a 
közoktatási törvény 17. § 
(1) bekezdés szerint, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség magasabb vezetői 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a 
végzettségének megfele-
lő pedagógus munkakör-
be kinevezhető. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
augusztus 1-jéig határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított  
30 napon belül. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően a Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetőjének  
és a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának 
javaslata alapján az oktatá-
sért felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt.  
és a Korm. r. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önélet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., 
legalább öt éves szgy.-t 
igazoló dokumentum(ok), 
(munkáltatói igazolás),  
90 napnál nem régebbi  
b., valamint annak igazolá-
sa, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel közlésé-
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hez), nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó vállalja, hogy 
megbízása esetén eleget 
tesz a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másola-
ti), továbbá egy példányban 
CD-n, postai úton, vagy 
személyesen „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 
Személyesen: Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 342. iroda 
F: Süttő Erika 
Tel: (34) 517-225, 
(20) 576-3426. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázat kiírója 
fenntartja magának a jogot, 
hogy megfelelő pályázó 
hiányában a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyil-
vánítsa. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Komárom-
Esztergom Megyei  
Kormányhivatal honlapja: 
www.kemkh.hu 
 

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

Arany János  
Általános Iskola 
2509 Esztergom-
Kertváros, 
Wesselényi utca 40–42. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 

Felsőfokú, főiskolai vagy 
egyetemi végzettség a 
közoktatási törvény 17. § 
(1) bekezdés szerint, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év  
pedagógus munkakörben 
szerzett gyakorlat, bün-
tetlen előélet,  

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
augusztus 1-jéig határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű  
közalkalmazotti  
jogviszony. 
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és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

cselekvőképesség maga-
sabb vezetői megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
a végzettségének megfe-
lelő pedagógus munka-
körbe kinevezhető. 
 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 napon  
belül. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően a Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetőjének és a Komárom-
Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal kormánymeg-
bízottjának javaslata alapján 
az oktatásért felelős minisz-
ter dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt.  
és a Korm. r. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önélet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., 
legalább öt éves szgy.-t 
igazoló dokumentum(ok), 
(munkáltatói igazolás),  
90 napnál nem régebbi b., 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó vállal-
ja, hogy megbízása esetén 
eleget tesz  
a vagyonnyilatkozat-tételi  
kötelezettségének. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másola-
ti), továbbá egy példányban 
CD-n, postai úton, vagy 
személyesen „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 
Személyesen: Komárom-
Esztergom Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 342. iroda 
F: Süttő Erika 
Tel: (34) 517-225, 
(20) 576-3426. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges  
információ: a pályázat ki-
írója fenntartja magának  
a jogot, hogy megfelelő 
pályázó hiányában a pályá-
zati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Komárom-
Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal honlapja: 
www.kemkh.hu 
 

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

József Attila  
Általános Iskola 
2500 Esztergom,  
Martsa Alajos út 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet a 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Felsőfokú, főiskolai vagy 
egyetemi végzettség a 
közoktatási törvény 17. § 
(1) bekezdés szerint, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség magasabb vezetői 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a 
végzettségének megfelelő 
pedagógus munkakörbe 
kinevezhető. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
augusztus 1-jéig határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően  
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a Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének és a 
Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottjának javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt.  
és a Korm. r. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önélet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., 
legalább öt éves szgy.-t 
igazoló dokumentum(ok), 
(munkáltatói igazolás),  
90 napnál nem régebbi b., 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléséhez), nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó a pá-
lyázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó vállalja, hogy 
megbízása esetén eleget tesz 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másola-
ti), továbbá egy példányban 
CD-n, postai úton, vagy 
személyesen „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 
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Személyesen: Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 342. iroda 
F: Süttő Erika 
Tel: (34) 517-225, 
(20) 576-3426. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázat kiírója 
fenntartja magának a jogot, 
hogy megfelelő pályázó 
hiányában a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyil-
vánítsa. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Komárom-
Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal honlapja: 
www.kemkh.hu 
 

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

Komárom-Esztergom 
Megyei Alapy Gáspár 
Szakiskola,  
Szakközépiskola  
és Kollégium 
2900 Komárom,  
Táncsics M. u. 73. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet a 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Felsőfokú, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség vagy a közoktatá-
si törvény 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, magasabb vezetői 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a 
végzettségének megfele-
lő pedagógus munkakör-
be kinevezhető. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
augusztus 1-jéig határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 napon  
belül. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően a Komárom-
Esztergom Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ vezetőjének  
és a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának 
javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt. és a Korm. r.  
rendelkezései  
az irányadók. 
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A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önélet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., 
legalább öt éves szgy.-t 
igazoló dokumentum(ok), 
(munkáltatói igazolás),  
90 napnál nem régebbi b., 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul a 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel közléséhez), nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó vállalja, 
hogy megbízása esetén eleget 
tesz a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másola-
ti), továbbá egy példányban 
CD-n, postai úton, vagy 
személyesen „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 
Személyesen: Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 342. iroda 
F: Süttő Erika 
Tel: (34) 517-225, 
(20) 576-3426. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges  
információ: 
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A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
megfelelő pályázó hiányá-
ban a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Komárom-
Esztergom Megyei  
Kormányhivatal honlapja: 
www.kemkh.hu 
 

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

Kőrösy László  
Középiskolai Kollégium 
2500 Esztergom, 
Szent István tér 6. 
 
Lf.: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 

Egyetemi szintű végzett-
ség és az intézményben 
pedagógus munkakör 
betöltésére jogosító 
szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga, 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, magasabb vezetői 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a 
végzettségének megfele-
lő pedagógus munkakör-
be kinevezhető. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
augusztus 1-jéig határozott 
időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes olda-
lán történő megjelenéstől 
számított 30 napon belül. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérését 
követően a Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetőjének és a Komárom-
Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal kormánymeg-
bízottjának javaslata alapján 
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt.  
és a Korm. r. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önélet-
rajz, vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzelésekkel, om., 
legalább öt éves szgy.-t 
igazoló dokumentum(ok), 
(munkáltatói igazolás),  
90 napnál nem régebbi b., 
valamint annak igazolása, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely  
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a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sokszo-
rosításához, továbbításához 
(harmadik személlyel közlé-
séhez), nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó  
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó vállalja, hogy 
megbízása esetén eleget tesz 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának 
módja: három példányban 
(egy eredeti és két másola-
ti), továbbá egy példányban 
CD-n, postai úton, vagy 
személyesen „Igazgatói 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Komárom-Esztergom 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 
Személyesen: Komárom-
Esztergom Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4. 342. iroda 
F: Süttő Erika 
Tel: (34) 517-225, 
(20) 576-3426. 
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
máció: 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy meg-
felelő pályázó hiányában a 
pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: Komárom-
Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal honlapja: 
www.kemkh.hu 
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9. Pest Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Ady Endre Gimnázium 
2300 Ráckeve,  
Kossuth Lajos u. 82. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX.  
törvény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint  
a jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
a Kjt 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe  
kinevezhető, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet,  
magyar állampolgárság. 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,  
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására.) 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet, továbbá 
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annak igazolására, hogy  
a pályázó nem áll olyan,  
a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony léte-
sítését nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő ke-
zeléséhez nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz a pályázat be-
nyújtásának módja: a pályá-
zati anyagot összefűzve, 
nyomtatott formában,  
A/4 lap, 12-es betűméret,  
2 példányban, valamint 
elektronikus úton kérjük 
benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további in-
formációt Bodorné Koll-
mann Veronika osztályve-
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zető nyújt, a (20) 989-7080 
telefonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012.  
április 15. 
www.pmkh.hu  
2012. április 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Batthyány Kázmér  
Gimnázium 
2310 Szigetszentmiklós, 
Csokonai u. 6–14. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,  
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette  
a fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására.) 
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az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy  
a pályázó nem áll olyan,  
a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony léte-
sítését nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest, 
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
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A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04.15. 
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
 

Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 

Bem József Műszaki 
Szakközép- és Szakiskola
2700 Cegléd,  
Jászberényi út 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
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kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására.) 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy  
a pályázó nem áll olyan,  
a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony léte-
sítését nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának  
sokszorosításhoz, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázóval szemben a Kjt.  
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget megbí-
zása esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével (Jogi 
és Humánpolitikai Főosz-
tály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
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Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI)  
2012. április 15. 
www.pmkh.hu  
2012. április 16. 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Bolyai János Gimnázium 
és Kereskedelmi  
Szakközépiskola 
2364 Ócsa, Falu  
Tamás u. 35. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyetemi 
szintű tanári végzettség és 
szakképzettség vagy a Kt. 
18. § (4) bekezdés szerinti 
végzettség és szakképzett-
ség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat 
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a meg-
bízással egyidejűleg pe-
dagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás 
a Kjt 20/B § (2) bekezdése 
szerint magasabb vezető, 
illetve a vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a meg-
bízással egyidejűleg köz-
alkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
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kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése  
is fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására.) 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy  
a pályázó nem áll olyan,  
a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony léte-
sítését nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
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Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével (Jogi 
és Humánpolitikai Főosz-
tály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat” 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a 06/20 989 70 80 
telefonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04.15. 
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
 

Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 

Ceglédi Közgazdasági  
és Informatikai  
Szakközépiskola  
2700 Cegléd,  
Kossuth Ferenc u. 32. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
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pályázatkészítés. munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető. 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább 5 
éves pedagógus munkakör-
ben eltöltött szakmai gya-
korlatról, csak a közalkal-
mazotti jogviszony igazolá-
sa nem felel meg a feltéte-
leknek, a pedagógus- mun-
kakör megjelenítése is fon-
tos, önmagában egy kineve-
zési okmány, amennyiben 
nincs mellette a fennálló 
jogviszony munkáltatói 
igazolása, nem alkalmas  
a jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
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a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest, 
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu  
2012. 04. 16. 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Cházár András Óvoda, 
Általános Iskola,  
Szakiskola, Fejlesztő 
Iskola, Speciális  
Szakiskola,  
Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon  
Gyermekotthon  
és Pedagógiai  
Szakszolgálat 
2600 Vác,  
Március 15. tér 6. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-

A gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
gia tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta végzettség és 
szakképzettség, vagy a 
15/1998 (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
I. rész, II/2. pontjában a 
gyermekotthon vezetőre 
meghatározott felsőfokú 
képesítés és szociális 
szakvizsga, vagy a 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős minisz-
ter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
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tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

zettség, vagy a Kt. 17. § 
(1) bekezdés j) pontja 
szerinti végzettség és 
szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában  
egy kinevezési okmány, 
amennyiben nincs mellette 
a fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása,  
nem alkalmas  
a jogszabályban  
meghatározott feltétel  
meglétének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy  
a pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, 
továbbításához  
(harmadik személlyel  
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 



 
8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1163 

 

1 2 3 4 

nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, a pályázat be-
nyújtásának módja: a pályá-
zati anyagot összefűzve, 
nyomtatott formában, A/4 
lap, 12-es betűméret, 2 pél-
dányban, valamint elektroni-
kus úton kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest, 
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04.15. 
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó Köz-
pont 

Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola  
és Szakiskola 
2310 Szigetszentmiklós, 
Csonka János u. 5. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében  

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
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meghatározottak szerint 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető. 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázóval szemben  
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a Kjt. 41. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn, 
illetve a fennálló összefér-
hetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest, 
Városház u. 7.), 
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Damjanich János  
Gimnázium  
és Szakközépiskola 
2760 Nagykáta,  
Dózsa György út 26/A 
 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
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Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető. 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum  
(a munkáltató  igazolása  
– bélyegzővel, aláírással – a 
legalább 5 éves pedagógus 
munkakörben eltöltött 
szakmai gyakorlatról,  
csak a közalkalmazotti  
jogviszony igazolása  
nem felel meg  
a feltételeknek, a pedagó-
gus- munkakör megjeleníté-
se is fontos, önmagában  
egy kinevezési okmány, 
amennyiben nincs mellette 
a fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel  
meglétének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
 pályázó nem áll olyan,  
a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony léte-
sítését nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról,  
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hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázóval szemben a Kjt 41. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló össze-
férhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ címére történő 
megküldésével (Jogi  
és Humánpolitikai Főosz-
tály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 



 
1168 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

 

1 2 3 4 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Dózsa György Kollégium
2700 Cegléd,  
Rákóczi u. 54–56. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi/főiskolai  szintű taná-
ri végzettség és szakkép-
zettség vagy a Kt. 17. § 
(1) bekezdés j) pontja 
szerinti végzettség  
és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus  
munkakörben eltöltött 
szakmai gyakorlatról,  
csak a közalkalmazotti  
jogviszony igazolása  
nem felel meg a feltételek-
nek, a pedagógus- munka-
kör megjelenítése is fontos, 
önmagában egy kinevezési 
okmány, amennyiben nincs 
mellette a fennálló jogvi-
szony munkáltatói igazolá-
sa, nem alkalmas a jogsza-
bályban meghatározott 
feltétel meglétének  
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet,  
továbbá annak igazolására, 
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hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához,  
továbbításához  
(harmadik személlyel törté-
nő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak  
pályázattal összefüggő  
kezeléséhez 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
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f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a 06/20 989 70 80 
telefonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Erkel Ferenc  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2700 Cegléd, Kút u. 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Alapfokú művészetokta-
tási intézményben peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai végzettség és 
szakképzettség  
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette  
a fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása,  
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nem alkalmas a jogszabály-
ban meghatározott feltétel 
meglétének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez) 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a 
Kjt. 41. § (2) bekezdés  
b) pontja szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn, 
illetve a fennálló  
összeférhetetlenséget  
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 1052 Budapest, 
Városház u. 7.)  
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Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Fáy András  
Mezőgazdasági,  
Közgazdasági  
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
2119 Pécel,  
Maglódi út 57. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § 
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés j) pontja szerinti 
végzettség és szakkép-
zettség, 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására  
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg  

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket, 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát  
igazoló dokumentum  
(a munkáltató  igazolása  
– bélyegzővel, aláírással – a 
legalább 5 éves pedagógus 
munkakörben eltöltött 
szakmai gyakorlatról,  
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közalkalmazotti  
munkakörbe kinevezhe-
tő, büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

csak a közalkalmazotti jog-
viszony igazolása nem felel 
meg a feltételeknek, a pe-
dagógus-munkakör megje-
lenítése is fontos, önmagá-
ban egy kinevezési okmány, 
amennyiben nincs mellette 
a fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén megszün-
teti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
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Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola, 
készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon  
és Gyermekotthon 
2230 Gyömrő, 
Üllői út 26. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 

A gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
gia tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta végzettség és 
szakképzettség, vagy a 
15/1998 (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
I. rész, II/2. pontjában a 
gyermekotthon vezetőre 
meghatározott felsőfokú 
képesítés és szociális 
szakvizsga, vagy a Kt. 
17. § (1) bekezdés  
j) pontja szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
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jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább 5 
éves pedagógus munkakör-
ben eltöltött szakmai gya-
korlatról, csak a közalkal-
mazotti jogviszony igazolá-
sa nem felel meg a feltéte-
leknek, a pedagógus- mun-
kakör megjelenítése is fon-
tos, önmagában egy kineve-
zési okmány, amennyiben 
nincs mellette a fennálló 
jogviszony munkáltatói 
igazolása, nem alkalmas a 
jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázóval szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló össze-
férhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
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a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat” 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági  
Szakközépiskola 
2200 Monor,  
Ady Endre u. 12-14. 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,  
a pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
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olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet,  
továbbá annak igazolására, 
hogy a pályázó nem  
áll olyan, a foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  
amely közalkalmazotti jog-
viszony létesítését  
nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
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nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével (Jogi 
és Humánpolitikai Főosz-
tály, 1052 Budapest,  
Városház u. 7.). 
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a 06/20 989 70 80 
telefonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Király Endre Ipari  
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 
2600 Vác,  
Naszály út 8. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyetemi 
szintű tanári végzettség és 
szakképzettség vagy a Kt. 
18. § (4) bekezdés szerinti 
végzettség és szakképzett-
ség, vagy a Kt. 17. § (1) 
bekezdés j) pontja szerinti 
végzettség és  
szakképzettség 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
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bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető,  
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet,  
továbbá annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól  
eltiltás hatálya alatt,  
amely közalkalmazotti jog-
viszony létesítését  
nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
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nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén megszün-
teti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton  
Gréczi Sándor  
osztályvezető részére  
a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további in-
formációt Bodorné  
Kollmann Veronika  
osztályvezető nyújt,  
a (20) 989-7080  
telefonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
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Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Kossuth Lajos  
Gimnázium 
2700 Cegléd,  
Rákóczi út 46. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek,  
a pedagógus- munkakör 
megjelenítése is fontos, 
önmagában egy kinevezési 
okmány, amennyiben nincs 
mellette a fennálló  
jogviszony munkáltatói 
igazolása, nem alkalmas  
a jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet,  
továbbá annak igazolására, 
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hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály, 
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton  
Gréczi Sándor osztályveze-
tő részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
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ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó 
Központ 

Losontzi István Óvoda, 
Általános Iskola,  
Fejlesztő Iskola, Speciális 
Szakiskola,  
Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon,  
Gyermekotthon  
és Pedagógiai  
Szakszolgálat 
2700 Cegléd,  
Buzogány u. 23. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

A gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típu-
sa szerinti gyógypedagó-
gia tanári, konduktori, 
konduktor-tanítói, tera-
peuta végzettség és 
szakképzettség, vagy a 
15/1998 (IV. 30. ) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
I. rész, II/2. pontjában a 
gyermekotthon vezetőre 
meghatározott felsőfokú 
képesítés és szociális 
szakvizsga, vagy a 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 2. § (2) bekez-
dése szerinti pedagógus 
munkakör betöltésére 
jogosító felsőfokú iskolai 
végzettség és szakkép-
zettség, vagy a Kt. 17. § 
(1) bekezdés j) pontja 
szerinti végzettség és 
szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
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egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
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A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
a pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Madách Imre  
Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 
2100 Gödöllő,  
Ganz Ábrahám u. 3. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés j) pontja szerinti 
végzettség és szakkép-
zettség, 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább 5 
éves pedagógus munkakör-
ben eltöltött szakmai gya-
korlatról, csak a közalkal-
mazotti jogviszony igazolá-
sa nem felel meg a feltéte-
leknek, a pedagógus- mun-
kakör megjelenítése  
is fontos, önmagában egy 
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kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas  
a jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén megszün-
teti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
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(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Móricz Zsigmond  
Gimnázium 
2000 Szentendre,  
Kálvária út 16. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a meg-
bízással egyidejűleg pe-
dagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése  
után a Pest Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetőjének javaslata  
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,  
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket, 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát  
igazoló dokumentum  
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magyar állampolgárság. (a munkáltató  igazolása  
– bélyegzővel, aláírással – a 
legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához  
(harmadik személlyel  
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve  
a fennálló összeférhetetlen-
séget megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak pályá-
zattal összefüggő  
kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy 
 a pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének, 
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eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó 
Központ 

Nevelési Tanácsadó,  
Logopédiai Intézet  
és Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői  
és Rehabilitációs  
Bizottság 
2000 Szentendre,  
Széchenyi tér 1. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  

Az adott pedagógiai 
szakszolgálat intézmé-
nyében a 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendelet 2. § (2) 
bekezdés szerinti peda-
gógus-munkakör betölté-
sére jogosító felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga 
megléte és a szakképesí-
tésnek megfelelő peda-
gógus-munkakörben 
szerzett legalább öt év 
feletti szakmai gyakorlat,
az intézmény vezetésére 
az kaphat megbízást, aki 
bármelyik, az ellátott 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
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a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

feladatokra létrehozható 
pedagógiai szakszolgálat 
intézménye vezetői 
megbízásához szükséges 
feltételeknek megfelel 
ha a magasabb vezetői 
megbízást pszichológus 
kapja, klinikai, 
neuropszichológiai,  
pedagógiai vagy tanács-
adói szakvizsgával kell 
rendelkeznie 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet,  
továbbá annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely közal-
kalmazotti jogviszony létesí-
tését nem teszi lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
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nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Pálóczi Horváth István 
Szakképző Iskola  
és Kollégium 
2377 Örkény,  
Fő út 5–7. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének feladata 
a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés j) pontja szerinti 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
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54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

végzettség és szakkép-
zettség, 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat, 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább 5 
éves pedagógus munkakör-
ben eltöltött szakmai gya-
korlatról, csak a közalkal-
mazotti jogviszony igazolá-
sa nem felel meg a feltéte-
leknek, a pedagógus- mun-
kakör megjelenítése is fon-
tos, önmagában egy kineve-
zési okmány, amennyiben 
nincs mellette a fennálló 
jogviszony munkáltatói 
igazolása, nem alkalmas a 
jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
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nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak  
pályázattal összefüggő  
kezeléséhez 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további in-
formációt Bodorné  
Kollmann Veronika osz-
tályvezető nyújt,  
a (20) 989-7080 telefon-
számon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
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Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Petőfi Sándor  
Gimnázium,  
Gépészeti  
Szakközépiskola  
és Kollégium 
2170 Aszód,  
Hatvani út 3–4. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés j) pontja szerinti 
végzettség és szakkép-
zettség, 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel  
meglétének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet,  
továbbá annak  
igazolására,  
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hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton  
Gréczi Sándor osztályveze-
tő részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további  
információt  
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Bodorné Kollmann Veroni-
ka osztályvezető nyújt, a 
(20) 989-7080 telefonszá-
mon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Petzelt József  
Szakközépiskola  
és Szakiskola 
2000 Szentendre,  
Római sánc köz 1. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak vé-
leményének kikérése után a 
Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ vezetőjének 
javaslata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók,
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell,  az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató  
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
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az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázóval szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló össze-
férhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ címére történő 
megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen  
keresztül. 
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A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Selye János Humán  
és Zeneművészeti  
Szakközépiskola 
2600 Vác,  
Jávorszky sétány 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés k) pontjában 
meghatározott végzettség
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,     
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel  
meg a feltételeknek,  
a pedagógus-munkakör 
megjelenítése is fontos, 
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önmagában egy kinevezési 
okmány, amennyiben nincs 
mellette a fennálló jogvi-
szony munkáltatói igazolá-
sa, nem alkalmas a jogsza-
bályban meghatározott 
feltétel meglétének tanúsítá-
sára), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata, 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
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(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04.15. 
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Szterényi József  
Szakközépiskola  
és Szakiskola 
2200 Monor,  
Ipar u. 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
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zotti munkakörbe  
kinevezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására.) 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására,  
hogy a pályázó nem  
áll olyan, a foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, 
továbbításához  
(harmadik személlyel  
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázóval szemben 
a Kjt. 41. § (2) bekezdés  
b) pontja szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn, 
illetve a fennálló összefér-
hetetlenséget megbízása 
esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
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a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 9897080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Táncsics Mihály  
Gimnázium 
2370 Dabas,  
Szent István tér 2. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia kell, 
az intézmény vezetésére 
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olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket, 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette  
a fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázóval szemben 
a Kjt. 41. § (2) bekezdés  
b) pontja szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn, 
illetve a fennálló  
összeférhetetlenséget  
megbízása esetén  
megszünteti, 
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nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további in-
formációt Bodorné Koll-
mann Veronika osztályve-
zető nyújt, a (20) 989-7080 
telefonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Toldi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakközépiskola, 
Szakiskola  
és Kollégium 
2750 Nagykőrös,  
Ceglédi u. 24. 
 
Lf: a közoktatási  
intézmény vezetőjének 
feladata a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 54. § és 55. §  

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség, 
vagy a Kt. 17. § (1) be-
kezdés j) pontja szerinti 
végzettség  
és szakképzettség, 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
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(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás a Kjt. 20/B. § 
(2) bekezdése szerint 
magasabb vezető, illetve 
a vezető beosztás ellátá-
sára megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette a 
fennálló jogviszony mun-
káltatói igazolása, nem 
alkalmas a jogszabályban 
meghatározott feltétel meg-
létének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására,  
hogy a pályázó nem  
áll olyan, a foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázóval szemben 
a Kjt. 41. § (2) bekezdés  
b) pontja szerinti összefér-
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hetetlenség nem áll fenn, 
illetve a fennálló összefér-
hetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással  
kapcsolatosan további  
információt Bodorné  
Kollmann Veronika  
osztályvezető nyújt,  
a (20) 989-7080 telefon-
számon.  
Pályázat további  
megjelenésének helye,  
ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Török János  
Mezőgazdasági  
és Egészségügyi  
Szakképző Iskola 
2700 Cegléd,  
Széchenyi út 16. 

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
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Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,   
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az okta-
tásért felelős miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában  
egy kinevezési okmány, 
amennyiben nincs mellette 
a fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása,  
nem alkalmas a jogszabály-
ban meghatározott feltétel 
meglétének tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll olyan, a 
foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, amely közalkal-
mazotti jogviszony létesíté-
sét nem teszi lehetővé 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának  
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sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel történő közléséhez) 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázóval szemben 
a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti összeférhe-
tetlenség nem áll fenn, illet-
ve a fennálló összeférhetet-
lenséget megbízása esetén 
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének  
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak  
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 



 
8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1209 

 

1 2 3 4 

Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ 

Unghváry László  
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari  
Szakközépiskola és Szak-
iskola 
2700 Cegléd,  
Kossuth Ferenc u. 18. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zottak szerint az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, a taka-
rékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

az intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges egyete-
mi szintű tanári végzett-
ség és szakképzettség 
vagy a Kt. 18. § (4) be-
kezdés szerinti végzett-
ség és szakképzettség 
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,   
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető. 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 
magyar állampolgárság 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján az 
oktatásért felelős miniszter 
dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléseket, 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám  
és e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát  
igazoló dokumentum  
(a munkáltató igazolása 
– bélyegzővel, aláírással –  
a legalább 5 éves pedagógus 
munkakörben eltöltött 
szakmai gyakorlatról,  
csak a közalkalmazotti  
jogviszony igazolása nem 
felel meg a feltételeknek,  
a pedagógus-munkakör 
megjelenítése is fontos, 
önmagában egy kinevezési 
okmány, amennyiben nincs 
mellette a fennálló  
jogviszony munkáltatói 
igazolása, nem alkalmas a 
jogszabályban meghatáro-
zott feltétel meglétének 
tanúsítására), 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány  
a büntetlen előélet,  



 
1210 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

 

1 2 3 4 

továbbá annak igazolására, 
hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel 
történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén 
 megszünteti, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
 pályázattal összefüggő 
kezeléséhez 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, 
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati  
anyagot összefűzve, nyom-
tatott formában, A/4 lap, 
12-es betűméret, 2 példány-
ban, valamint elektronikus 
úton kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
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f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje, 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012. 04. 15. 
www.pmkh.hu 2012. 04. 16. 
 

Pest Megyei  
Intézményfenntartó Köz-
pont 

Vujicsics Tihamér  
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény 
2000 Szentendre , 
Duna korzó 16. 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. § és 55. §  
(2) bekezdésében megha-
tározottak szerint az in-
tézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása, a döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe, valamint a 
jogszabályban és a fenn-
tartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai 
programok kidolgozása, 
pályázatkészítés. 

Alapfokú művészetokta-
tási intézményben peda-
gógus munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai végzettség és 
szakképzettség  
pedagógus szakvizsga; 
legalább öt év, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat 
 a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,   
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás 
a Kjt. 20/B. § (2) bekez-
dése szerint magasabb 
vezető, illetve a vezető 
beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kine-
vezhető, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
Pbhi: 2012. május 20. 
Pehi: 2012. július 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vélemény-
nyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után 
a Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetőjé-
nek javaslata alapján  
az oktatásért felelős  
miniszter dönt. 
Ill: az illetmény megállapí-
tására és juttatásokra a Kjt., 
valamint Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell, az intézmény vezetésé-
re vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléseket 
fényképes szakmai önélet-
rajz, lakcím, telefonszám és 
e-mail elérhetőséggel 
a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (a munkáltató 
igazolása – bélyegzővel, 
aláírással – a legalább  
5 éves pedagógus munka-
körben eltöltött szakmai 
gyakorlatról, csak a közal-
kalmazotti jogviszony iga-
zolása nem felel meg a 
feltételeknek, a pedagógus- 
munkakör megjelenítése is 
fontos, önmagában egy 
kinevezési okmány, ameny-
nyiben nincs mellette  
a fennálló jogviszony  
munkáltatói igazolása,  
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nem alkalmas a jogszabály-
ban meghatározott feltétel 
meglétének tanúsítására.) 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, pedagógus 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmány(ok) másolata 
hatósági bizonyítvány a 
büntetlen előélet, továbbá 
annak igazolására,  
hogy a pályázó nem áll 
olyan, a foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, amely 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi  
lehetővé, 
nyilatkozat arról,  
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbí-
tásához (harmadik személy-
lyel történő közléséhez), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázóval szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fenn-
álló összeférhetetlenséget 
megbízása esetén  
megszünteti, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázat benyújtásának 
módja: a pályázati anyagot 
összefűzve, nyomtatott 
formában, A/4 lap, 12-es 
betűméret, 2 példányban, 
valamint elektronikus úton 
kérjük benyújtani. 
Postai úton a pályázatnak a 
Pest Megyei Intézmény-
fenntartó Központ címére 
történő megküldésével  
(Jogi és Humánpolitikai 
Főosztály,  
1052 Budapest,  
Városház u. 7.)  
Elektronikus úton Gréczi 
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Sándor osztályvezető részé-
re a greczi.sandor@ 
pmkh.hu e-mail címen ke-
resztül. 
A pályázat címzése: 
Kérjük, a borítékon feltün-
tetni: „Közoktatási intéz-
mény vezetői pályázat”, 
f: a pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót Bodorné Kollmann 
Veronika osztályvezető 
nyújt, a (20) 989-7080 tele-
fonszámon.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI) 2012.  
április15. 
www.pmkh.hu  
2012. április 16. 
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10. Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb  
1 2 3 4 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ 
Középiskola, Szakiskola  
és Kollégium 
8600 Siófok, 
Bakony u. 2. 
főigazgató 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntés-hozatal 
az intézmény működteté-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. Különö-
sen: Irányítja és ellenőrzi 
a nevelő és oktató mun-
kát. Vezeti a nevelőtestü-
letet, előkészíti döntéseit. 
Kialakítja az intézmény 
vezetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szer-
vezi és ellenőrzi a dönté-
sek végrehajtását. Bizto-
sítja a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket. 

Egyetemi szintű végzett-
ség, tanári szakképzett-
ség, pedagógus munka-
körben szerzett legalább 
5 év szakmai gyakorlat, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, pedagógus 
szakvizsga. 
Előnyt jelent: pedagógus 
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, köz-
oktatási vezetői szak-
vizsga, oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
tapasztalat. 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetője a Somogy Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízottjának egyetérté-
sével javaslatot tesz a 
Nemzeti Erőforrás Minisz-
tériumot vezető miniszter-
nek, aki dönt a vélemények 
és a javaslat birtokában az 
intézményvezetői megbí-
zásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B. § 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: kö-
zépiskolai tanár. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm. rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell: az álláshely betöltésé-
hez szükséges iskolai vég-
zettséget és szakképzettsé-
get, szakvizsga meglétét 
igazoló okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
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lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és 
fényképet is tartalmazó 
részletes szakmai önélet-
rajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, Cso-
konai u. 3.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo- 
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nosító számot SMIK-
JHF/0533/2012., valamint 
a beosztás megnevezését: 
főigazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel)- 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja: 
2012. április 18. 
Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
honlapja: 2012. április 18. 
www.somogytiszk.hu 
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei 
Önkormányzat 
Perczel Mór Gimnáziuma
8600 Siófok, 
Március 15. park 1. 
igazgató 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működteté-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. Különö-
sen: Irányítja és ellenőrzi 
a nevelő és oktató mun-

v.: egyetemi szintű vég-
zettség, tanári szakkép-
zettség, pedagógus mun-
kakörben szerzett leg-
alább 5 év szakmai gya-
korlat, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, peda-
gógus szakvizsga 
Előnyt jelent: 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, közoktatási ve-
zetői szakvizsga, oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Somogy 
Megyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője a Somogy 
Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának 
egyetértésével javaslatot 
tesz a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumot vezető mi-
niszternek, aki dönt a véle-
mények és a javaslat birto-
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kát. Vezeti a nevelőtestü-
letet, előkészíti döntéseit. 
Kialakítja az intézmény 
vezetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szer-
vezi és ellenőrzi a dönté-
sek végrehajtását. Bizto-
sítja a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket. 

kában az intézményvezetői 
megbízásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B. § 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: kö-
zépiskolai tanár. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és fény-
képet is tartalmazó részletes 
szakmai önéletrajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történő közléséhez). 
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Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot 
SMIK-JHF/0529/2012., 
valamint a beosztás megne-
vezését: igazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
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Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ honlapja 
2012. április 18. 
www.perczel.hu 
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei 
Önkormányzat 
Mátyás Király 
Gimnáziuma 
8640 Fonyód, 
Hunyadi János u. 3. 
igazgató 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működteté-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. Különö-
sen: irányítja és ellenőrzi 
a nevelő és oktató mun-
kát. Vezeti a nevelőtestü-
letet, előkészíti döntéseit. 
Kialakítja az intézmény 
vezetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szer-
vezi és ellenőrzi a dönté-
sek végrehajtását. Bizto-
sítja a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket. 

v.: egyetemi szintű vég-
zettség, tanári szakkép-
zettség, pedagógus mun-
kakörben szerzett leg-
alább 5 év szakmai gya-
korlat, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, peda-
gógus-szakvizsga. 
Előnyt jelent: 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, közoktatási ve-
zetői szakvizsga, oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után a 
Somogy Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezetője a 
Somogy Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízott-
jának egyetértésével javasla-
tot tesz a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumot vezető mi-
niszternek, aki dönt a véle-
mények és a javaslat birto-
kában az intézményvezetői 
megbízásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B. § 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: kö-
zépiskolai tanár. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
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séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és fény-
képet is tartalmazó részletes 
szakmai önéletrajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5.§ 
(1) a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc:  
Postai úton: a pályázatnak 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
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címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, Cso-
konai u. 3.) Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot SMIK-
JHF/0528/2012., valamint a 
beosztás megnevezését: 
igazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ honlapja 
2012. április 18. 
www.mkg.sulinet.hu 
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei 
Önkormányzat 
Dél-Balatoni Kollégium 
8630 Balatonboglár, 
Mátyás király u. 12. 
igazgató 
 
Lf: A közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működteté-

v.: egyetemi szintű vég-
zettség, a nevelési- okta-
tási intézményben peda-
gógus munkakör betöl-
téséhez szükséges – a 
közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17.§ (1) bekezdésé-
ben felsorolt - felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, pedagó-
gus munkakörben szer-
zett legalább 5 év szak-
mai gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetője a Somogy Megyei 
Kormányhivatal kormány-



 
1222 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 8. szám 

 
 

1 2 3 4 

sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. Különö-
sen: irányítja és ellenőrzi 
a nevelő és oktató mun-
kát. Vezeti a nevelőtestü-
letet, előkészíti döntéseit. 
Kialakítja az intézmény 
vezetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szer-
vezi és ellenőrzi a dönté-
sek végrehajtását. Bizto-
sítja a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket. 

ség, pedagógus-
szakvizsga. 
Előnyt jelent: 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, közoktatási ve-
zetői szakvizsga, oktatási 
intézményben szerzett 
vezetői tapasztalat. 

megbízottjának egyetérté-
sével javaslatot tesz a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
mot vezető miniszternek, 
aki dönt a vélemények és 
a javaslat birtokában az 
intézményvezetői megbí-
zásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B. § 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: kol-
légiumi pedagógus. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és fény-
képet is tartalmazó részletes 
szakmai önéletrajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
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Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) bek. a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot 
tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: postai úton: a pályázat-
nak a Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
megküldésével (7400 Ka-
posvár, Csokonai u. 3.). 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot SMIK-
JHF/0531/2012., valamint 
a beosztás megnevezését: 
igazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
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f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ honlapja 
2012. április 18. 
www.boglarikollegium.hu 
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei 
Önkormányzat 
Duráczky József Óvodája, 
Általános Iskolája, 
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
ménye, Nevelési Tanács-
adója és Diákotthona 
7400 Kaposvár, 
Somssich Pál u. 8. 
főigazgató 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének feladata 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gyakor-
lása, és döntéshozatal az 
intézmény működtetésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Különösen: 
irányítja és ellenőrzi a 
nevelő és oktató munkát. 
Vezeti a nevelőtestületet, 
előkészíti döntéseit. Ki-
alakítja az intézmény ve-
zetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szerve-
zi és ellenőrzi a döntések 
végrehajtását. Biztosítja a 
rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján a műkö-
déshez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket. 

v.: főiskolai, vagy egye-
temi szintű végzettség, 
gyógypedagógiai tanári 
szakképzettség a közok-
tatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 17.§ (1) 
vagy 18.§ (3) bekezdés 
szerinti, vagy a pedagó-
giai szakszolgálatokról 
szóló 4/2010. (I.19.) 
OKM rendelet 3.§-ában 
meghatározott szakkép-
zettség, pedagógus mun-
kakörben szerzett leg-
alább 5 év szakmai gya-
korlat, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, peda-
gógus-szakvizsga 
Előnyt jelent: pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, köz-
oktatási vezetői szak-
vizsga, oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
tapasztalat. 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után a 
Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetője a Somogy Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízottjának egyetérté-
sével javaslatot tesz a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
mot vezető miniszternek, 
aki dönt a vélemények és 
a javaslat birtokában az 
intézményvezetői megbí-
zásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az 
kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a  
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
A Kjt. 20/B. § (3) bekezdé-
se alapján a betöltendő 
munkakör: pedagógus. 
A kiíró fenntartja magának 
a jogot arra, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
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ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, a 
pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és 
fényképet is tartalmazó 
részletes szakmai önélet-
rajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
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képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: 
Postai úton: a pályázatnak 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3.) Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot 
SMIK-JHF/0527/2012., 
valamint a beosztás megne-
vezését: főigazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
honlapja 
2012. április 18. 
www. oaisk-kvar.sulinet.hu
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei 
Önkormányzat Tanulási 
Képességet Vizsgáló 
és Beszédvizsgáló Szak-
értői és Rehabilitációs 
Bizottsága 
7400 Kaposvár, 
Somssich Pál u. 8. 
igazgató 

v.: főiskolai, vagy egye-
temi szintű végzettség,  
a közoktatási intézmény-
ben pedagógus munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges – a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 
4/2010. OKM rendelet 
3.§ (3) bekezdésében 

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
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Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működteté-
sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. Különö-
sen: Vezeti a nevelőtestü-
letet, előkészíti döntéseit. 
Szakszerűen szervezi és 
ellenőrzi a döntések vég-
rehajtását. Biztosítja a 
rendelkezésre álló költ-
ségvetés alapján a műkö-
déshez szükséges szemé-
lyi és tárgyi feltételeket. 

meghatározott – szak-
képzettség, pedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, pedagógus-
szakvizsga. 
Előnyt jelent: pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, köz-
oktatási vezetői szak-
vizsga, oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
tapasztalat, oligofrén-, 
szurdopedagógiai szakos 
tanár, logopédiai szak-
irány, pszichodiag-
nosztika területén szer-
zett gyakorlat 

Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetője a Somogy Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízottjának egyetérté-
sével javaslatot tesz a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
mot vezető miniszternek, 
aki dönt a vélemények és 
a javaslat birtokában az 
intézményvezetői megbí-
zásról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B.§ 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: pe-
dagógus, a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló 4/2010. 
(I. 19.) OKM rendelet 3. § 
(1) bekezdés c) pontjának 
megfelelően. A kiíró fenn-
tartja magának a jogot arra, 
hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
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A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és 
fényképet is tartalmazó 
részletes szakmai önélet-
rajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 
5. § (1) a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot 
tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: 
Postai úton: a pályázatnak 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, Cso-
konai u. 3.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot SMIK-
JHF/0530/2012., valamint 
a beosztás megnevezését: 
igazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
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7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyúj-
tási határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
honlapja 
2012. április 18. 
www.oaisk-kvar.sulinet.hu 
 

Somogy Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
 

Somogyi Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola,  
Diákotthon és Gyermek-
otthon 
8698 Somogyvár, 
Kaposvári u. 4. 
igazgató 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének fela-
data az intézmény szak-
szerű és törvényes mű-
ködtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása, és 
döntéshozatal az intéz-
mény működtetésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Különösen: 
irányítja és ellenőrzi a 
nevelő és oktató munkát. 
Vezeti a nevelőtestületet, 
előkészíti döntéseit. 

v.: főiskolai, vagy egye-
temi szintű végzettség, 
gyógypedagógiai tanári 
szakképzettség a közok-
tatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 17. §, 
vagy 18. § (3) bekezdés 
alapján és pedagógus- 
szakvizsga, valamint 
pedagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 év 
szakmai gyakorlat, vagy 
a 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
I/II. (szakellátások) rész 
2. és 2/a. pontjában meg-
határozott képesítések és 
a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 3.§ 
(3) bekezdésében megha-
tározott legalább 5 év 
felsőfokú végzettség, 
vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem terü-
letén betöltött munka-

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre, 
2012. augusztus 1-jétől 
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.  
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
vezetője a Somogy Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízottjának egyetérté-
sével javaslatot tesz a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
mot vezető miniszternek, 
aki dönt a vélemények és a 
javaslat birtokában az in-
tézményvezetői megbízás-
ról. 
Magasabb vezetői beosztás 
ellátásra megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval 
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Kialakítja az intézmény 
vezetőtestületét és megvá-
lasztja a vezető munkatár-
sakat. Szakszerűen szer-
vezi és ellenőrzi a dönté-
sek végrehajtását. Bizto-
sítja a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján a 
működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltéte-
leket. 

körben szerzett szakmai 
gyakorlat, büntetlen 
előélet, cselekvőké-
pesség. 
Előnyt jelent: pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, köz-
oktatási vezetői szak-
vizsga, oktatási intéz-
ményben szerzett vezetői 
tapasztalat. 
 

közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. A Kjt. 20/B. § 
(3) bekezdése alapján a 
betöltendő munkakör: pe-
dagógus vagy nevelő, utó-
gondozó, családgondozó, 
pszichológus, növendék-
ügyi előadó, módszertani 
szaktanácsadó. A kiíró 
fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
ill.: Kjt. szerint. 
P.: Kjt. és Korm.rendelet 
szerint. 
Pályázathoz csatolandó, 
a pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges iskolai végzett-
séget és szakképzettséget, 
szakvizsga meglétét igazoló 
okmányok másolata. 
Kilencven napnál nem ré-
gebbi hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolá-
sára, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalma-
zott nem áll olyan foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt, 
amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum. 
Személyes adatokat és 
fényképet is tartalmazó 
részletes szakmai önélet-
rajz. 
Az intézmény vezetésére 
vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket. 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
történ közléséhez). 
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Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a pá-
lyázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez. 
A pályázó előzetes kötele-
zettségvállalását arra, hogy 
– nyertes pályázóként – az 
egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § 
(1) a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyként megjelölt szak-
képzettség és/vagy tapaszta-
latot igazoló okmányok 
másolata. 
A 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 1. § 
(6) bekezdés e) pontjában 
meghatározott nyilatkozatot 
a pályázótól, mely szerint 
a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. §-ának (8) bekez-
désében meghatározott 
kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn. 
Pályázat benyújtásának 
módja: 
Pc: 
Postai úton: a pályázatnak 
a Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (7400 Kaposvár, Cso-
konai u. 3.) Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot SMIK-
JHF/0532/2012., valamint 
a beosztás megnevezését: 
igazgató 
Személyesen: dr. Biró 
Bernadett, Somogy megye, 
7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 3. I/126. szoba (benyújtá-
si határidő utolsó napján 
16 óráig történő beérke-
zéssel). 
A pályázat eredeti példá-
nyát postai úton, vagy sze-
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mélyesen, könnyen bontha-
tó módon (pl. csúszósín) 
bekötve, az oldalakat fo-
lyamatosan számozva kell 
benyújtani. 
f.: A pályázati kiírással 
kapcsolatos további infor-
mációt dr. Biró Bernadett, 
valamint Frányó Zsolt 
nyújt, a 06 82 500-800/282, 
valamint 06 82 508-110-es 
telefonszámon. 
Pályázat további megjele-
nésének helye, ideje: 
KSZK honlapja 
2012. április 18. 
Somogy Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
honlapja 
2012. április 18. 
www. szechenyikastely.hu 
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11. Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb  
1 2 3 4 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

Acsády Ignác 
Szakképző Iskola 
8500 Pápa, Erkel F. u. 39.  
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás: 
intézményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevez-
hető. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól. 
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő. 
Pbhi: 2012. 05. 21. 
A pály. elb. módja, rendje: 
a véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenntar-
tó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és 
a juttatásokra a Kjt., a 
Korm. rendelet rendelk. 
az irányadók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalása arra, hogy – nyer-
tes pályázóként – a 
2007. évi CLII. tv. 6. § 
(2) bek. szerinti időben 
vagyon-nyilatk.-ot tesz, 
nyilatk. arról, hogy a pályá-
zó hozzájárul szem. adatai-
nak pályázattal összef. 
kezeléséhez.  
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
megküldésével. 
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Pc: 8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016, 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje: 
NKI honlapján: 
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

Kisfaludy Sándor 
Gimnázium, Szakközép-
iskola, Kollégium 
és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 
8330 Sümeg, 
Mártírok útja 1–3. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás: intéz-
ményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
 

Büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
egyetemi szintű végzett-
ség, szakirányú tanári 
szakképzettség, vagy az 
alapfokú művészetokta-
tás területén a művészeti 
tantárgynak megfelelő 
szakirányú egyetemi 
szintű tanári vagy mű-
vész végzettség és szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól. 
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21. 
A pály. elb. módja, rendje: 
a véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenn- 
tartó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt., a Korm. 
rendelet rendelk. az irány-
adók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. sze-
rinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez. 
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Benyújtás módja, formája:  
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ címére történő 
megküldésével. 
Pc: 8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnázium 
és Kollégium 
8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 39. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás: 
intézményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:  
angolnyelv-tudás. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól. 
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21. 
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenn- 
tartó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és 
a juttatásokra a Kjt., a 
Korm. rendelet rendelk. az 
irányadók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehe-tővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
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vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként –a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. 
szerinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez. 
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel. 
Pc: 8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon:  
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

Molnár Gábor Óvoda, 
Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola 
és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény  
8400 Ajka, 
Verseny u. 18. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás:  
intézményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
vagy főiskolai szintű 
végzettség és a gyerme-
kek, tanulók fogyatékos-
ságának típusa szerinti 
gyógypedagógiai tanári, 
konduktori, konduktor-
tanítói, terapeuta vég-
zettség és szakképzett-
ség, vagy egyetemi vagy 
főiskolai szintű végzett-
ség és a 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendelet szerinti 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább 
5 év pedagógus munka-
körben szerzett szakmai 
gyakorlat, betöltendő 
munkakör: pedagógus. 
Magasabb vezető beosz-
tás ellátására megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól.  
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21.  
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenn- 
tartó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt., a Korm. 
rendelet rendelk. az irány-
adók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehe-tővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
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zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. sze-
rinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez.  
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel. 
Pc: 8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, Megyeház 
tér 1. 

Öveges József Szakképző 
Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
8184 Balatonfűzfő, 
Gagarin u. 27. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás:  
intézményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: vezetői 
tapasztalat. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól.  
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21.  
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenn- 
tartó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt.,  
a Korm. rendelet rendelk. 
az irányadók.  
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
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valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul  
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként –a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. sze-
rinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez.  
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel.  
Pc: 8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1.  
F: dr. Horváth Zoltán,  
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

Reguly Antal Szakképző 
Iskola és Kollégium  
8420 Zirc, 
Alkotmány u. 16. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás: intéz-
ményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 

ÁEI: 2012. 08. 01. 
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól. 
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21.  
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenn- 
tartó Központ vez.-nek jav. 
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az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
 

alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt.,  
a Korm. rendelet rendelk. 
az irányadók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, va-
lamint annak ig.-ra, hogy  
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely  
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképzelé-
sekkel, nyilatk. arról, hogy  
a pályázó hozzájárul  
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerin-
ti időben vagyon-nyilatk.-ot 
tesz, nyilatk. arról, hogy a 
pályázó hozzájárul szem. 
adatainak pályázattal összef. 
kezeléséhez.  
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldé-
sével. 
Pc: 8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1.  
F: dr. Horváth Zoltán,  
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje: 
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 

Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1. 

Szász Márton Általános 
Iskola, Szakiskola,  
Speciális Szakiskola 
és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani  
Intézmény  
8297 Tapolca-Diszel, 
Templom tér 3. 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
vagy főiskolai szintű 
végzettség és tanári 
szakképzettség vagy 
egyetemi vagy főiskolai 
szintű végzettség és a 
gyermekek, tanulók fo-

ÁEI: 2012. 08. 01.  
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól.  
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő. 
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A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás: intéz-
ményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

gyatékosságának típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, konduktori,  
konduktor-tanítói,  
terapeuta végzettség  
és szakképzettség, vagy 
egyetemi vagy főiskolai 
szintű végzettség és a 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet szerinti szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető. 
 

Pbhi: 2012. 05. 21.  
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenntar-
tó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt. 
Ill: megállapítására és 
a juttatásokra a Kjt.,  
a Korm. rendelet rendelk. 
az irányadók.  
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul  
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként – a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. sze-
rinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez. 
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldé-
sével. 
Pc: 8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1. 
F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18, 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 
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Veszprém Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 
8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1. 

Thuri György Gimná-
zium, Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 
8100 Várpalota, 
Szent I. u. 9. 
A meghirdetett magasabb 
vezető beosztás:  
intézményvezető 
 
Lf: a közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

Büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, egyetemi 
szintű végzettség, szak-
irányú tanári szakkép-
zettség, vagy az alapfokú 
művészetoktatás terüle-
tén a művészeti tan-
tárgynak megfelelő szak-
irányú egyetemi szintű 
tanári vagy művész vég-
zettség és szakképzett-
ség, pedagógus-
szakvizsga, legalább 5 év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai gyakor-
lat, betöltendő munka-
kör: pedagógus. Maga-
sabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy  
a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevez-
hető. 
 

ÁEI: 2012. 08. 01.  
A vezetői megbízás 5 évre, 
2012. 08. 01-jétől–2017. 
08. 01-jéig szól.  
A közalk. jogv. időt.: hatá-
rozatlan idejű közalk. jogv. 
Fogl. jellege: teljes munka-
idő.  
Pbhi: 2012. 05. 21.  
A pály. elb. módja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Veszprém 
Megyei Intézményfenntar-
tó Központ vez.-nek jav. 
alapján az oktatásért felelős 
miniszter dönt.  
Ill: megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt.,  
a Korm. rendelet rendelk. 
az irányadók. 
Csatolni kell: om, hatósági 
biz. a büntetlen előélet, 
valamint annak ig.-ra, hogy 
a közalk. nem áll fogl.-tól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalk. jogv. létesítését 
nem teszi lehetővé, 5 éves 
szgy-t igazoló dok., ön., 
vpr., a szakm. helyzetelem-
zésre épülő fejl.-i elképze-
lésekkel, nyilatk. arról, 
hogy a pályázó hozzájárul  
a pály. anyaga soksz.-hoz, 
továbbításához (3. személy-
lyel közléséhez), a pályázó 
előzetes kötelezettség-
vállalás arra, hogy – nyertes 
pályázóként –a 2007. évi 
CLII. tv. 6. § (2) bek. sze-
rinti időben vagyon-
nyilatk.-ot tesz, nyilatk. 
arról, hogy a pályázó hozzá-
járul szem. adatainak pályá-
zattal összef. kezeléséhez.  
Benyújtás módja, formája: 
Postai úton, 1 pl.-ban 
a Veszprém Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megküldésé-
vel. 
Pc: 8200 Veszprém,  
Megyeház tér 1. 
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F: dr. Horváth Zoltán, 
tel: (88) 545-016. 
A pály. kiírás további 
közzétét. helye, ideje:  
NKI honlapján:  
2012. április 18., 
helyben szok. módon: 
2012. április 18.  
Pehi: 2012. július 20. 
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12. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok 
 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb  
1 2 3 4 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Lámfalussy Sándor  
Szakközépiskola  
és Szakiskola  
Lenti, Petőfi S. u. 16. 
Középiskolai tanári mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb 
vezető). 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

v: felsőfokú iskolai vég-
zettség, egyetemi szintű 
tanári végzettség és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga. 
Büntetlen előélet, nem 
áll a munkakörének  
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. Cselekvő-
képesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus 
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben 
történő határozatlan időre 
szóló alkalmazás.  
Magyar állampolgárság. 
szgy: legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai gya-
korlat 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 16. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
Kjt., valamint  
a Korm. rendelet az irány-
adók. 
A pályázathoz csatolandó: 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om máso-
lata, közjegyző vagy a pá-
lyázat meghirdetője által 
hitelesítve, b: a büntetlen 
előélet igazolására, vala-
mint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás), fényképpel ellá-
tott szakmai ön, nyilatkoza-
tok: nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez), nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat 
arról, hogy nem áll cselek-
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vőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Vpr: amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel a 
megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton:  
pc: Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ, 
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni: a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 137/2012/0., vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezető. 
Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: Zala Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ, 8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.  
f: Bánfalvi Péter,  
(92) 500-762 
A pályázat további megje-
lenése: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
2012. április 14. 
 

Zala Megyei 
Intézményfenntartó  
Központ 

Asbóth Sándor Térségi 
Középiskola, Szakiskola 
és Kollégium  
Keszthely,  
Gagarin utca 2–4. 
Középiskolai tanári  
vagy pedagógiai szak-
pszichológus vagy peda-
gógia szakos tanár mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető) 
 

v: felsőfokú iskolai vég-
zettség, egyetemi szintű 
tanári végzettség és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga. 
Büntetlen előélet, nem 
áll a munkakörének meg-
felelő vagy a munka-
körének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017. 
augusztus 1-ig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
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Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű  
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

Cselekvőképesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus munka-
körben történő határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás.  
Magyar állampolgárság. 
szgy: legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai gya-
korlat 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn. 
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 

Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra  
a Kjt. valamint  
a Korm. rendelet az irány-
adók. 
A pályázathoz csatolandó: 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om máso-
lata, közjegyző vagy a pá-
lyázat meghirdetője által 
hitelesítve, b: a büntetlen 
előélet igazolására, vala-
mint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói  
igazolás), fényképpel ellá-
tott szakmai ön. 
Nyilatkozatok: nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel közlés-
hez), nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Vpr: amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel a 
megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: 
Pc: Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ,  
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 136/2012/0., vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezető. 
Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére az
info.mik@zalamegye.hu  
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: Zala Megyei 
Intézményfenntartó Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg, 
Kosztolányi Dezső utca 10. 
f: Bánfalvi Péter,  
(92) 500-762 
A pályázat további megje-
lenése: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Zala Megyei  
Pedagógiai Intézet,  
Tanulási Képességet  
Vizsgáló Szakértői  
és Rehabilitációs  
Bizottság  
Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső  
utca 10. 
Pedagógiai szakértői vagy 
gyógypedagógus vagy 
pszichológus vagy peda-
gógus munkakör mellett 
intézményvezető (maga-
sabb vezető) 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működé-

v: egyetemi szintű tanári 
vagy gyógypedagógus 
vagy pszichológus vagy 
pedagógus végzettség és 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga.  
A peadagógiai szakszol-
gálatokról szóló 4/2010. 
(1. 19.) OKM rendelet 
3. § (2) alapján, ha a 
vezetői megbízást pszi-
chológus kapja, klinikai, 
neuropszichológiai, pe-
dagógiai vagy tanácsadói 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 
Cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017.  
augusztus 1-ig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
Kjt. valamint  
a Korm. rendelet az irány-
adók. 
A pályázathoz csatolandó: 
az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om máso- 



 
8. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1247 

 
 

1 2 3 4 

sével kapcsolatban min-
den olyan ügyben, ame-
lyet jogszabály nem utal 
más hatáskörbe. 

Az intézményben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
Magyar állampolgárság. 
szgy:  legalább 10 év 
megfelelő szakmai gya-
korlat: pedagógiai intézet 
által végzett bármelyik 
pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás ellátásához 
szükséges ismeretek 
megszerzését biztosító 
munkakörben szerzett 
gyakorlat, ha azt közok-
tatási intézményben vagy 
felsőoktatási intézmény-
ben, illetve nem iskolai 
gyakorlati képzési helyen 
szerezték, továbbá  
a tanügyirányítási mun-
kakörben töltött gyakor-
lat vagy legalább 5 év 
pedagógus munkakörben 
szerzett gyakorlat. 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük 
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 

lata, közjegyző vagy a pá-
lyázat meghirdetője által 
hitelesítve, b: a büntetlen 
előélet igazolására, vala-
mint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem 
áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítését nem teszi 
lehetővé.  
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás), fényképpel ellá-
tott szakmai ön. 
Nyilatkozatok: nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel közlés-
hez), nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
Vpr: amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton:  
Pc: Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ, 
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 135/2012/0., vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezető. 
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Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella 
a ZMIK vezetője részére az
info.mik@zalamegye.hu  
e-mail címen keresztül. 
Személyesen:  
Zala Megyei Intézmény-
fenntartó Központ,  
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
f: Bánfalvi Péter,  
(92) 500-762 
A pályázat további megje-
lenése: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
2012. április 18. 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
 

Koncz Dezső Óvoda, 
Általános Iskola,  
Diákotthon, Különleges 
Gyermekotthon  
és Készségfejlesztő  
Speciális Szakiskola 
8790 Zalaszentgrót,  
Zala u. 1. 
Pedagógus vagy  
gyógypedagógus vagy 
pszichológus vagy fej-
lesztő pedagógus vagy 
nevelő vagy utógondozó, 
családgondozó vagy nö-
vendékügyi előadó mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása. 
 
Lf. közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

v. egyetem, vagy főisko-
la, a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, terapeuta végzett-
ség és szakképzettség, 
pedagógus munkakör 
betöltésére alkalmas 
szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, 
valamint a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet  
2. számú melléklet  
II. rész II. Szakellátások 
2. pontjában a gyermek-
otthonnál megjelölt 
munkakörökhöz tartozó 
felsőfokú iskolai vég-
zettségek és szakképzett-
ségek. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 
Cselekvőképesség. 
Az intézményben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
Magyar állampolgárság. 
Legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy. 
 

ÁEI: 2012.augusztus 1. 
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Az ill. megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt. valamint 
a Korm. rendelet az irány-
adóak. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló om, közjegyző 
vagy a pályázat meghirdető-
je által hitelesítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
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Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni.  
A gyermekotthonban 
lévő munkakörhöz kap-
csolódó intézményveze-
tői megbízás esetén  
a szociális szakvizsga 
megszerzésére  
a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 3. §  
(2)–(3) bekezdései  
az irányadóak. 
 

Fényképpel ellátott  
szakmai ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megkül-
désével (8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 127/2012/0., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
Elektronikus úton : 
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye,  
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
f. Delyné Hir Éva 
tel. (92) 500-763 
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A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Móricz Zsigmond  
Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola,  
Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, 
Nevelési Tanácsadó,  
Egységes Pedagógiai 
Szolgálat, Gyermekotthon
Gyógypedagógus vagy 
pszichológus vagy fej-
lesztő pedagógus vagy 
nevelő vagy utógondozó, 
családgondozó vagy nö-
vendékügyi előadó mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátása. 
 
Lf: Közoktatási intéz-
mény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű 
és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

v. egyetem, vagy főisko-
la, a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, konduktori, kon-
duktor-tanítói, terapeuta 
végzettség és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus szakvizsga. A peda-
gógiai szakszolgálatokról 
szóló 4/2010. (1.19) 
OKM rendelet 3.§  
(2) bekezdés alapján,  
ha a vezetői megbízást 
pszichológus kapja, klini-
kai, neuropszicholó-giai, 
pedagógiai, vagy tanács-
adói szakvizsgával kell 
rendelkeznie, valamint a 
15/1998 (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész II szakellátások  
2. pontjában a gyermek-
otthonnál megjelölt mun-
kakörökhöz tartozó felső-
fokú iskolai végzettségek 
és szakképzettségek. 
Büntetlen előélet 
Nem áll a munka- 
körének megfelelő vagy 
a munkakörének részét 
képező foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt.  
Cselekvőképesség. 
Az intézményben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
Magyar állampolgárság. 
Legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy. 
Egyéb feltételek: 
A magasabb vezetői meg-
bízás elnyerése esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség áll fenn.  

ÁEI: 2012. augusztus 1. 
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Az ill. megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt. vala-
mint a Korm. rendelet az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló om, közjegyző 
vagy a pályázat meghirdető-
je által hitelesítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott szakmai 
ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
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A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni.  
A gyermekotthonban 
lévő munkakörhöz kap-
csolódó intézményveze-
tői megbízás esetén  
a szociális szakvizsga 
megszerzésére  
a 15/1998. (IV. 30.)  
NM rendelet 3. §  
(2)–(3) bekezdései az 
irányadóak. 
 

Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr.,amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megkül-
désével (8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 130/2012/0., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
Elektronikus úton : 
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f. Delyné Hir Éva 
tel.(92) 500-763 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Nevelési Tanácsadó 
pszichológus, vagy 
gyógypedagógus, vagy 
fejlesztő pedagógus mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása. 
 
 

v. egyetem, vagy főisko-
la, gyógypedagógus, 
vagy fejlesztőpedagógus, 
vagy pszichológus vég-
zettség és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus 
szakvizsga. A pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 
4/2010. (1.19.) OKM 

ÁEI: 2012.augusztus 1. 
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
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Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

rendelet 3. § (2) bekez-
dés alapján, ha a vezetői 
megbízást pszichológus 
kapja, klinikai, neuro-
pszichológiai, pedagó-
giai, vagy tanácsadói 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  
Cselekvőképesség 
Az intézményben peda-
gógus , vagy pszicholó-
gus munkakörben fenn-
álló határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus- , vagy 
pszichológus munkakör-
ben történő határozatlan 
időre szóló alkalmazás. 
Magyar állampolgárság. 
Legalább 5 év gyógype-
dagógus, vagy fejlesztő-
pedagógus, vagy pszi-
chológus munkakörben 
szerzett szgy. 
Egyéb feltételek: 
A magasabb vezetői 
megbízás elnyerése ese-
tén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség áll 
fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni.  
 

kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Az ill. megállapítására és a 
juttatásokra a Kjt. valamint 
a Korm. rendelet az irány-
adóak. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om, köz-
jegyző vagy a pályázat 
meghirdetője által hitele-
sítve. 
b a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott szakmai 
ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel a 
megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megkül-
désével (8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 128/2012/0., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
Elektronikus úton : 
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f. Delyné Hir Éva  
tel. (92) 500-763 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Nyitott ház Óvoda,  
Általános Iskola,  
Fejlesztő Iskola,  
Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani 
Intézmény 
Gyógypedagógus munka-
kör mellett intézményve-
zető (magasabb vezetői)  
beosztás ellátása 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

v. egyetem, vagy főisko-
la a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, konduktori,  
konduktor-tanítói, tera-
peuta végzettség és szak-
képzettség, továbbá  
pedagógus szakvizsga. 
Büntetlen előélet 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  
Cselekvőképesség 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus munka-

ÁEI:  2012.augusztus 1. 
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
Az ill. megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt. vala-
mint a Korm. rendelet az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om, köz-
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 körben történő határozat-
lan időre szóló alkalma-
zás. 
Magyar állampolgárság. 
Legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy. 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük 
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni.  
 

jegyző vagy a pályázat 
meghirdetője által hitele-
sítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott szakmai 
ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megkül-
désével (8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 129/2012/0., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
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Elektronikus úton : 
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül.  
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f. Delyné Hir Éva  
tel. (92) 500-763 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Zöldmező Utcai  
Általános Iskola,  
Diákotthon és Speciális 
Szakiskola, Kollégium, 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani 
Intézmény 
Gyógypedagógus vagy 
pszichológus munkakör 
mellett intézményvezető 
(magasabb vezető) 
beosztás ellátása. 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

v. egyetem, vagy főisko-
la a gyermekek, tanulók 
fogyatékosságának típusa 
szerinti gyógypedagógiai 
tanári, terapeuta vagy 
pszichológus végzettség 
és szakképzettség, to-
vábbá pedagógus szak-
vizsga. A pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 
4/2010. (I. 19.) OKM 
rendelet 3. § (2) bekez-
dés alapján ha a vezetői 
megbízást pszichológus 
kapja, klinikai, neuro-
pszichológiai, pedagó-
giai, vagy tanácsadói 
szakvizsgával kell ren-
delkeznie. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 
Cselekvőképesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus munka-
körben történő határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás. 

ÁEI:  2012.augusztus 1. 
A megbízás 2017. 
augusztus 1-ig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményé- 
nek kikérése után a  
Zala Megyei Intézmény-
fenntartó Központ vezető-
jének javaslata alapján  
az oktatásért felelős minisz-
ter dönt. 
Az ill. megállapítására és  
a juttatásokra a Kjt. vala-
mint a Korm. rendelet az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség,  
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om, köz-
jegyző vagy a pályázat 
meghirdetője által hitele-
sítve. 
b: a büntetlen előélet  
igazolására, valamint  
annak igazolására, hogy  
a köz-alkalmazott nem áll 
olyan foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, amely a köz-
alkalmazotti jogviszony  
létesítését nem teszi lehe-
tővé. 
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Magyar állampolgárság. 
Legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy. 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük 
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni.  
 

A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott szakmai 
ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton: a pályázatnak  
a Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
címére történő megkül-
désével (8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi Dezső 
utca 10.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 131/2012/0., 
valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. 
Elektronikus úton : 
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
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f. Delyné Hir Éva 
tel. (92) 500-763 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
 

Gönczi Ferenc  
Gimnázium  
és Szakközépiskola  
8960 Lenti,  
Zrínyi Miklós utca 5. 
Középiskolai tanári mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátása 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

v: egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakkép-
zettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  
Cselekvőképesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyide-
jűleg pedagógus munka-
körben történő határozat-
lan időre szóló alkalma-
zás. 
Magyar állampolgárság. 
szgy: legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai gya-
korlat. 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:  
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra  
a Kjt., valamint a Korm. 
rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om, köz-
jegyző vagy a pályázat 
meghirdetője által hitele-
sítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul  
a teljes pályázati anyagá-
nak sokszorosításához, 
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továbbításához (harmadik 
személlyel közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró, vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton:  
Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ  
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 132/2012/0.,  
valamint a beosztás meg-
nevezését: intézmény-
vezető. 
Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére 
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f: Tóthné Németh Gabriella 
(92) 500-764  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 14. 
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Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 

Közgazdasági Szakközép-
iskola  
8360 Keszthely,  
Rózsa utca 12. 
Középiskolai tanári mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátása. 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

v: egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakkép-
zettség, továbbá  
pedagógus-szakvizsga. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  
Cselekvőképesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus munka-
körben történő határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás. 
Magyar állampolgárság. 
szgy: legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai gya-
korlat. 
Egyéb feltételek: a ma-
gasabb vezetői megbízás 
elnyerése esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség áll fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:  
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra  
a Kjt., valamint a  
Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló om, köz-
jegyző vagy a pályázat 
meghirdetője által hitele-
sítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró, vagy korlátozó 
gondnokság alatt 
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A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton:  
Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8900 Zalaegerszeg,  
Kosztolányi Dezső utca 10. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 133/2012/0., vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezető. 
Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu 
e-mail címen keresztül.   
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f: Tóthné Németh Gabriella 
(92) 500-764  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

Zala Megyei  
Intézményfenntartó  
Központ 
 

Vajda János Gimnázium  
8360 Keszthely,  
Fő tér 9. 
Középiskolai tanári mun-
kakör mellett intézmény-
vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátása. 
 
Lf: közoktatási intézmény 
vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése,  
a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-

v: egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakkép-
zettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga. 
Büntetlen előélet. 
Nem áll a munkakörének 
megfelelő vagy a mun-
kakörének részét képező 
foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  
Cselekvőképesség. 
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-
munkakörben fennálló 

ÁEI: 2012. augusztus 1.  
A megbízás 2017.  
augusztus 1-jéig szól. 
Pbhi: 2012. május 19. 
Pehi: 2012. július 20. 
Pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:  
A véleménynyilvánításra 
jogosultak véleményének 
kikérése után a Zala Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetőjének javas-
lata alapján az oktatásért 
felelős miniszter dönt. 
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korlása és döntéshozatal 
az intézmény működésé-
vel kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 

határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve  
a megbízással egyidejű-
leg pedagógus munka-
körben történő határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás. 
Magyar állampolgárság. 
szgy: legalább 5 év pe-
dagógus munkakörben 
szerzett szakmai gya-
korlat. 
Egyéb feltételek: 
A magasabb vezetői 
megbízás elnyerése ese-
tén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség áll 
fenn.  
A pályázatot kérjük  
3 példányban, folyama-
tos oldalszámmal ellátott 
dokumentum formájában 
beadni. 
 

ill: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra  
a Kjt.,valamint a  
Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók. 
A pályázathoz csatolandó: 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, szak-
képzettség, szakvizsga meg-
létét igazoló om, közjegyző 
vagy a pályázat meghirdető-
je által hitelesítve. 
b: a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak iga-
zolására, hogy a közalkal-
mazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalma-
zotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé. 
A pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 
igazolás). 
Fényképpel ellátott ön. 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbítá-
sához (harmadik személlyel 
közléshez). 
Nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul szemé-
lyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez. 
Nyilatkozat arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet 
kizáró, vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
vpr., amely tartalmazza  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket különös tekintettel  
a megváltozott gazdasági 
helyzetből adódó gazdálko-
dási és racionalizálási el-
képzelésekre. 
A pályázat benyújtásának 
módja: 
Postai úton:  
Pc. Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ 
8900 Zalaegerszeg, 
Kosztolányi Dezső utca 10. 
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Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: 134/2012/0., vala-
mint a beosztás megnevezé-
sét: intézményvezető. 
Elektronikus úton:  
dr. Halász Gabriella  
a ZMIK vezetője részére  
az info.mik@zalamegye.hu
e-mail címen keresztül. 
Személyesen: dr. Halász 
Gabriella a ZMIK vezetője, 
Zala megye, 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi  
Dezső utca 10.  
f: Tóthné Németh Gabriella 
(92) 500-764  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
Zala Megyei Kormányhiva-
tal honlapja, NKI honlapon 
megjelenés ideje 
2012. április 18. 
 

 
 

 
 
 

Közlemény bélyegző érvénytelenítéséről 
 

A Miskolci Egyetem 2012. március 13-i időponttal érvényteleníti a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi 
Kutatóintézet feliratú, 2. számú körbélyegzőjét. 
 

Kovács Viktor s. k., 
egyetemi főtitkár 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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