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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 sajátos 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 hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 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-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezetnek (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetnie.
(2) A kérelmezõ nyilvántartásba vételi eljárásának díja
az elsõfokú eljárásban 25 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint.
(3) Az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartási
adatainak kiegészítésével kapcsolatos eljárás díja az elsõfokú eljárásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban
16 000 forint.
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10 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási igazolás kiállításáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljárásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint
összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

4. §
(1) Az elsõfokú eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: hatóság) bevétele.
(2) A másodfokú eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium bevétele.

5. §
(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel
kell megfizetni az eljárás megindítását megelõzõen. Az eljárási díjak befizetése során az átutalás közlemény rovatában, 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 megfizetését a kérelem papír alapú benyújtása esetén az átutalási bizonylat vagy a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.
(2) A másodfokú eljárásért fizetendõ díjat a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

2. §
6. §

A kérelmezõnek a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adataiban, valamint a nyilvántartott adataiban bekövetkezõ változások nyilvántartásban történõ átvezetéséért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke az elsõfokú eljárásban 15 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 7. § (2) bekezdése 2012.
március 31-én lép hatályba.

3. §

7. §

(1) A támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljárásban

(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. törvény 47. § (2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. bábelõadás: jellemzõ módon bábmûvészek közremûködésével, bábmûvészeti eszközök és megoldások felhasználásával elõadott színházi alkotás,
2. gyermek- és ifjúsági elõadás: a 0–18 éves korosztály 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 ifjúsági korosztály számára rendezett, esetenként zenei ismeretterjesztéssel is összekötött hangverseny, amelyen a közönség 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, melynek létszáma legalább 12, legfeljebb 30 fõ,
6. koprodukciós bemutató: az olyan elõadás, amelyet
két vagy több, nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó elõadó-mûvészeti szervezet – amennyi-
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ben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó
játszóhellyel – valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi elõadómûvészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti),
7. társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító
támogatás: az adóévben az elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott
támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés 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 kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:
a) az elõadó-mûvészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata,
b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szervekrõl vezetett törzskönyvi nyilvántartásból származó,
a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vonatkozó hiteles kivonat,
c) civil szervezet vagy egyesület esetén a bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szervezet képviselõjének kérelmére – kiadott, 30 napnál
nem régebbi kivonat,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi cégkivonat.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti államigazgatási 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 elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:
a) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
hatályos létesítõ okirata,
b) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos
adatairól – a szervezet képviselõjének kérelmére –
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kiadott, az igazságügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott tartalmú, 30 napnál nem régebbi
kivonat.
(3) A (2) bekezdésében felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ
adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

4. §
Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezetet a 2. § (1) bekezdése, az elõadó-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 támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.
évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében tájékoztatást kér
a kultúráért felelõs minisztertõl (a továbbiakban: miniszter) az állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetekrõl.
(2) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetek esetén
a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásra tekintettel – a miniszter tájékoztatása alapján, a közléstõl számított 15 napon belül – módosítja a nyilvántartást.

6. §
Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a nyilvántartásba 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-mûvészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy
az eljárás jogerõs befejezését követõen megszûnik, és közfeladatainak ellátására közhasznú szervezetté minõsített
nonprofit gazdasági társaság jön létre, a fenntartó, ennek
hiányában a szervezet képviselõje a közhasznúvá minõsített nonprofit gazdasági társaság bejegyzésétõl számított
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15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnél a változást bejelenteni, és
az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.
(2) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi
az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek
a) a megszüntetõ jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szervet megszüntetõ hatályos okirat másolatát,
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-mûvészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy
az eljárás jogerõs befejezését követõen a Gt. 66. §-a alapján 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 adatainak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnél a változást bejelenteni, és az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.
(4) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje 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 jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szerv létesítésérõl rendelkezõ hatályos okirat másolatát,
c) a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló határozat másolatát,
d) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényérõl.
(5) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (2) és
(4) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.
(6) A mûködési forma (1) és (3) bekezdés szerinti megváltozása esetén a fenntartó vagy ennek hiányában a szervezet 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 szervezet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy
részét – az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartói, 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 nyilvántartásban nem szereplõ szervezetet is – a feladatot átvevõ
elõadó-mûvészeti szervezet fenntartójának, ennek hiányában képviselõjének az újonnan létrejött elõadó-mûvészeti
szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell benyújtania a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.
(2) Ha a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy
részét – az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartói, 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 változást köteles bejelenteni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.
(3) A fenntartó, ennek hiányában a legfõbb szervnek az
(1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatátadásra vonatkozó döntését – a mûködési-szervezeti formához igazodóan – a feladatátadással érintett elõadó-mûvészeti szervezetek megszüntetõ, létesítõ okiratával, továbbá a feladat
átadását rögzítõ egyéb okirattal kell igazolnia.
(4) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (3) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mûvészeti
államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ 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 hiányában a képviselõje által az 1. mellékletben foglaltakon
kívül szolgáltatott adatok a feladatot átvevõ elõadó-mûvészeti 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-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a
minõsítésre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti adattartalommal köteles adatot szolgáltatni az (1) és (2) bekezdés
szerinti határidõn belül.

3. A minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás
9. §
(1) A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje
a minõsítéshez szükséges adatokat a 3. melléklet szerinti
adattartalommal nyújthatja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek minden év augusztus 31-ig.
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(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a 3. melléklet szerinti
adattartalommal minden év augusztus 31-ig köteles adatot
szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.
(3) Zenekar, énekkar akkor minõsíthetõ, ha az (1) bekezdésben elõírtakon túl minden év augusztus 31-ig nyilatkozik 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 államigazgatási szervnek a benyújtáskor hatályos, az állammal kötött, 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 önkormányzattal kötött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szerzõdés mindkét fél által hitelesített másolatát.

10. §
Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezetekrõl beérkezett adatlapokat minden év október 10-ig küldi meg az érintett elõadó-mûvészeti 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 tartalmazó mûvészeti évadbeszámolót a 6. melléklet szerinti adattartalommal az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek az
adatszolgáltatás évében záruló évadról kell benyújtani.
(2) Minõsített szabadtéri színház fenntartója, ennek hiányában képviselõje – az évad sajátos idõtartamára való
tekintettel – az adatszolgáltatás évét megelõzõ, lezárt évadról köteles adatokat szolgáltatni.
(3) A minõsített zenekar, énekkar fenntartója, ennek hiányában képviselõje köteles adatokat szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a központi költségvetésbõl 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 benyújtani.
(4) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a létesítménygazdálkodási 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 adatszolgáltatás 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-mûvészeti államigazgatási szervnek.
(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartója, ennek hiányában képviselõje által benyújtott, a
6–8. mellékletben szereplõ összesített adatlapokat színház, táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bontásban az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv július 20-ig megküldi a miniszter és az érintett elõadó-mûvészeti bizottságok részére. Az (1) bekezdésen foglaltaknak
megfelelõen módosított adatlapokat összesítve, színház,
táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bontásban az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv szeptember 15-ig küldi meg a miniszternek és az érintett bizottságoknak.

13. §
(1) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõadások fizetõnézõszámát a vendég elõadó-mûvészeti szervezet és a fogadó elõadó-mûvészeti szervezet a fizetõnézõszám megosztásáról szóló, az elõadó-mûvészeti szervezetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint számolhatja el.
(2) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõadások elõadásszámát – az elõadásszámok megosztására
vonatkozó külön megállapodás hiányában – a vendég elõadó-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 játszóhelyein tartandó elõadások esetén – a létrehozó felek a fizetõnézõszám megosztásáról szóló, a létrehozó elõadómûvészeti szervezetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint számolhatják el.
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(4) Az évadbeszámolóban szereplõ koprodukcióban
létrejött elõadások elõadásszámát a koprodukciót létrehozó elõadó-mûvészeti szervezetek egymás játszóhelyein tartandó elõadások esetén – az erre vonatkozó külön
megállapodás hiányában – mindegyik létrehozó elõadómûvészeti szervezet elszámolhatja.

14. §
(1) A fizetõnézõszám megállapításakor zenekar, énekkar élõ közremûködése nélkül játszott zenés színpadi mûnek 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 fenntartó, a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzat, továbbá az elõadó-mûvészeti szervezet kérelmére – a kérelem elõterjesztésétõl számított 15 napon belül – igazolja az
Emtv. szerinti támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot.
(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 elõadó-mûvészeti szervezet támogatója kérelmére a tárgyévet
(támogatás évét) követõ 60 napon belül kiállítja a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti adókedvezményre jogosító támogatási igazolást.
(2) A kérelem tartalmazza az igazolás felhasználásának
célját, a támogató nevét, székhelyét és adószámát. A kérelemhez csatolni kell a támogatási szerzõdést, valamint a
teljesítés igazolását.
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(3) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet a tárgyévet
követõ év január 31-ig adatot szolgáltat az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére a „TESZOR 90.01
Elõadó-mûvészet”-be tartozó tevékenységek, továbbá a
„TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység”-bõl a bábszínházi elõadás általános forgalmi
adóval csökkentett tárgyévi tényleges jegy- és bérletbevételérõl. E jegybevétel meghatározásánál az elõadó-mûvészeti szervezet külföldi elõadásaiból származó, a külföldi szerzõdõ fél által kiállított igazolásban szereplõ
jegybevételt is figyelembe kell venni.
(4) Az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója kérelmére a támogatási igazolás év közben is kiállítható a tárgyévben a támogatás tényleges teljesítéséig idõarányosan
megvalósult tényleges jegybevétel alapján, több támogató
esetén is annak legfeljebb 80%-áig. Ebben az esetben a támogatási kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen csatolni kell a támogatott szervezetnek a támogatásig idõarányosan realizált tárgyévi tényleges jegybevételérõl szóló nyilatkozatát is.
(5) A támogatási igazolás tartalmazza:
a) a támogatást nyújtó szervezet (adózó) megnevezését, székhelyét,
b) a támogatást nyújtó szervezet adószámát,
c) a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát,
d) azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást
az elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységéhez juttatta,
e) a támogatás nyújtásának idõpontját, valamint
f) az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.
(6) A társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás a támogató részére nem jelenthet vagyoni
és nem vagyoni elõnyt.
(7) Az elõadó-mûvészeti szervezet köteles a társasági
adókedvezményre jogosító támogatást elkülönítetten nyilvántartani.
(8) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába
került okiratokat, egyéb dokumentumokat az igazolás kiadásának évét követõ 10 évig köteles megõrizni.
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jegybevételt, valamint a támogatások rendeltetésszerû felhasználását.
(2) A támogatás nyújtásának és igénybevételének a közösségi szabályok alapján történõ ellenõrzése érdekében,
továbbá a társasági adókedvezményre jogosító támogatással kapcsolatban keletkezett iratokat az elõadó-mûvészeti
szervezet, valamint a társasági adókedvezményt igénybe
vevõ támogató a támogatást követõ 10 évig köteles megõrizni.
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. március 31. napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket a hatálybalépés napján és az azt követõen indult, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 13. § (1) és (3) bekezdése 2012. augusztus 1-jén
lép hatályba.

20. §
Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges
tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõ nézõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet alapján nyilvántartásba vett, 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ
elõadó-mûvészeti szervezetek a 4. § szerinti nyilvántartás részét képezik.

21. §
7. Ellenõrzés
17. §
(1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-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 igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott

A 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje 2012. április 30-ig a nyilvántartásban szereplõ adatainak kiegészítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek. Az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója,
ennek hiányában képviselõje a nyilvántartás kiegészítéséhez szükséges adatokat az 1. melléklet szerinti adattartalommal 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, balett- vagy táncegyüttesek vendég- és tájelõadásainak fizetõnézõszámát a létrehozó és a fogadó elõadó-mûvészeti
szervezet is elszámolhatja.

23. §
A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a
2013. költségvetési évre vonatkozó, minõsítéshez szükséges adatokat a 9. §-ban elõírt mellékletek szerinti adattartalommal legkésõbb 2012. április 10-ig nyújthatja be az
elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek. A 3. mellék-

8. szám

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 szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõnézõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet
10–12. §-a.
(2) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek
mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõnézõszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alapadatok
szervezet neve
szervezeti forma
törzskönyvi nyilvántartási szám (költségvetési szerv)/cégjegyzékszám (nonprofit gt.)/bírósági
nyilvántartási szám (társadalmi szervezet)
közhasznúsági fokozat
adószám
bankszámlaszám
szervezet alapításának éve
ha a nyilvántartásba vételi kérelem évétől számított 3 éven belül alapították, az előadó-művészeti
tevékenység tényleges megkezdésének éve
székhely
alapító okiratban szereplő telephely(ek)
levelezési cím
honlap címe
szervezet kapcsolattartó személyének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe
fenntartó neve
fenntartó szervezeti formája
fenntartó székhelye
fenntartó levelezési címe
fenntartó kapcsolattartójának neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe
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
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2. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges
adatok
1.
2.
3.
4.
5.

szervezet neve
szervezeti forma
bírósági nyilvántartási szám
bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátuma
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

8. szám

8. szám
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3. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
A minősítéshez szükséges adatok
1.
2.
3.
4.

a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet neve
székhelye
fenntartó neve
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)
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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
foglalkoztatott
összes nem művészi
munkakörben
foglalkoztatott
összes művészi
munkakörben
foglalkoztatott
színész
bábszínész
magánénekes
magántáncos
énekes
hangszeres szólista

Közalkalmazottként/munkaviszonyban
foglalkoztatott
Teljes
munkaidőben
foglalkoztatott

Részmunkaidőben
foglalkoztatott

Szerződéses
jogviszonyban
foglalkoztatott

Közalkalmazottként/munkaviszonyban
foglalkoztatott

Szerződéses
jogviszonyban
foglalkoztatott

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

táncos szólista
rendező
főrendező
karmester
karnagy, karvezető,
karigazgató
népi zenekar vezető

8. szám

8. szám

művészeti vezető,
művészeti igazgató
főzeneigazgató,
zeneigazgató, zenei
vezető, zenekar-igazgató

opera-, szimfonikus és
kamarazenekari tag
egyéb zenekari tag
énekkari tag
tánckari tag
artista
pantomimes
segédszínész
vers- és prózamondó
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koreográfus
balettigazgató
balettmester
dramaturg
lektor
díszlettervező
jelmeztervező
festő
szobrász
bábtervező
bábkészítő
szcenikus
világítástervező
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6.

8. szám

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
neve:)

………………………………………………………………………………………, a (szervezet
……………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………..)

(székhely

előadó-művészeti

címe:
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

8. szám
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7.

977

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
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

való
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h)

8. szám

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
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

és

társadalmi,

közösségi

szervezetekkel

való

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

8. szám
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
c)

kamaraegyüttesek működése az előadó-művészeti szervezeten belül
együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a magyarországi kisebbségek
előadó-művészeti szervezeteivel, művészeivel
társművészetekhez való kapcsolódás
nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése (vendégművészek meghívása, vendégszereplések,
fesztiválokon való részvétel)
kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása
sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése

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
kapcsolatépítése (legfeljebb 1500 karakter)

és

társadalmi,

közösségi

8. szám

szervezetekkel

való

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)

8. szám
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4. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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
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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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5. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges fizetőnézőszám alsó határa
A tárgyévet megelőző évben teljesített mutatókra vonatkozóan kell teljesíteni.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

szimfonikus zenekar esetében
kamara-szimfonikus zenekar esetében
kamarazenekar esetében
népi koncertzenekar esetében
big band esetében
énekkar esetében
kamarakórus esetében

22 000 fő
20 000 fő
15 000 fő
20 000 fő
15 000 fő
10 000 fő
5 000 fő
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6. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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.
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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

985

986

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.

Művészeti évadbeszámoló - Mutatószámok

Saját előadások nézőszáma és
előadásszáma

fizetőnézőszám
Balett- és táncelőadás

össznézőszám

Előadásszámok összesítése

Össznézőszámok összesítése

Kárpát-medencei magyar
lakta területeken tartott
előadások

nemzetközi
előadások

Kárpát-medencei magyar
lakta területeken kívül
tartott előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókban
játszott előadások

országos előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókon
kívül játszott előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókban
játszott előadások

adott székhely
szerinti régióban
(megyében) játszott
előadások

Kulturális szolgá130
ltatásokkal kevésbé ellátott
régiókon kívül játszott
előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókban
játszott előadások

alapító okirat szerinti
állandó játszóhelyen
játszott előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókon
kívül játszott előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókban
játszott előadások

Kulturális szolgáltatásokkal
kevésbé ellátott régiókon
kívül játszott előadások

További helyszín neve

székhely szerinti településen kívül játszott előadások (tájelőadások)

Fizetőnézőszám összesítése

Befogadóképesség (pótszék nélkül, fő)

További helyszín neve

Főszínpad
(nagyszínpad)

Stúdió

székhely szerinti településen játszott előadások
további állandó
játszóhelyek /
további, alapító
állandó
okirat szerinti
játszóhelyen kívüli
előadások
telephelyek

Előadó-művészeti szervezet neve
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2. Tervadatok időszaka:
…………………….. (tárgy)év június 1-jétől …………….(tárgy)év július 31-ig.

előadásszám
fizetőnézőszám
Opera előadás

össznézőszám
előadásszám

Klasszikus operett
előadás

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám

8. szám
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Zenés
színpadi
mű
előadás

Élőzenekarral,
énekkarral
előadott
előadás
Nem
élőzenekarral,
énekkarral
előadott
előadás

előadásszám
fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Bábelőadás

össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőzám

Prózai előadások

össznézőszám

Vendégelőadások nézőszáma és előadásszáma

előadásszám
fizetőnézőszám
Balett- és táncelőadás

össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Opera előadás

össznézőszám
előadásszám

Klasszikus operett
előadás
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Gyermek- és ifjúsági
előadás

fizetőnézőszám
össznézőszám

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám

Zenés
színpadi
mű
előadás

Élőzene- fizetőnézőszám
karral,
össznézőszám
énekkarral
Előadásszám
előadott
előadás
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Nem
fizetőnézőszám
élőzeneössznézőszám
karral,
énekkarral
előadott
előadás előadásszám
Gyermek- és ifjúsági
előadás

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Prózai előadások

össznézőszám
előadásszám

Koprodukcióban készült előadások nézőszáma és előadásszáma

fizetőnézőszám
Balett- és táncelőadás

össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Opera előadás

össznézőszám
előadásszám

Klasszikus operett
előadás

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám

Zenés
színpadi
mű
előadás

Élőzene
LBSSal,
énekkarral
előadott
előadás
Nem
élőzene
LBrral,
énekkarral
előadott
előadás
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fizetőnézőszám
Bábelőadás

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
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Gyermek- és ifjúsági
előadás

fizetőnézőszám
össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Bábelőadás

össznézőszám
előadásszám
fizetőnézőszám

Prózai előadás

össznézőszám

Összes

nézőszám
előadásszám
befogadóképesség

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)
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előadásszám
Fizetőnézőszám

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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8. szám

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

991

992

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

8. szám

8. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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.
2.
3.
4.

5.

székhely épület építésének éve
épület jellege: műemlék/nem műemlék
épületek, telephelyek száma, mérete, funkciója, illetve kezelése (fenntartói/saját/bérlemény)
épület külső állapota
a) utolsó felújítás éve, tárgya
b) tető, homlokzat, nyílászárók, vízszigetelés, hőszigetelés, esőcsatorna jellemzői röviden
(állapotleírás, anyag, minőség stb.)
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)
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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
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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 kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011.
(VI. 21.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. A Kormány a filmszakma támogatására rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében úgy
dönt, hogy a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési
fejezetek forrásaiból
a) az egész estés játék-, dokumentum- és animációs filmek, továbbá a kísérleti filmek és a vizsgafilmek
gyártása kizárólag a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságon keresztül támogatható,
b) a nem filmgyártást célzó egyéb mozgóképszakmai
tevékenységek (így különösen az art-filmek terjesztése és az art-mozik mûködése, a mozgóképszakmai
fesztiválok és rendezvények szervezése, folyóiratok
és egyéb kiadványok kiadása) elsõdlegesen a Nemzeti Erõforrás Minisztérium vagy a Nemzeti Kulturális Alap fejezetbõl támogatandók.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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dr. Ferencz István Kossuth-díjas építészt, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem egyetemi tanárát,
dr. Fodor Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara dékánját, tanszékvezetõ egyetemi
tanárt,
dr. Fülöp Ferencet, az MTA levelezõ tagját, a Szegedi
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara dékánját, tanszékvezetõ egyetemi tanárt,
dr. Gazdag Ferencet, az MTA doktorát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát,
dr. Gerber Gábort, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara dékánhelyettesét, egyetemi docenst,
dr. Gyõry Kálmánt, az MTA rendes tagját, a Debreceni
Egyetem professor emeritusát,
dr. Hebling Jánost, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem 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 Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát,
dr. Kóczy T. Lászlót, az MTA doktorát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárát,
dr. Korinek Lászlót, az MTA levelezõ tagját, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát,
dr. Nusser Zoltánt, az MTA levelezõ tagját, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete kutatóprofesszorát,
dr. Vigh Andreát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektorhelyettesét, egyetemi docenst
– 2012. március 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –,
Bojárszky Andrást, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökét
– 2012. március 1-jei hatállyal, kétévi idõtartamra –
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátásával megbízom.
Orbán Viktor s. k.,

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 tanszékvezetõ 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,

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 nemzeti erõforrás miniszter pályázati felhívása a 2012. évi Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerésére
A pályázat célja
A pályázat célja – a Kormány 221/2006. (XI.15.) rendelete alapján – a minõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlõdést mutató felsõoktatási intézmények és szervezeti egységeik
elismerése.
A díj két kategóriában kerül odaítélésre:
– felsõoktatási intézmény (FOI) és
– felsõoktatási intézmény szervezeti egysége (SZE, ami kar vagy centrum lehet).
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be Magyarország államilag elismert felsõoktatási intézményei és azok szervezeti egységei
(a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).
A Felsõoktatási Minõségi Díjat pályázat útján azok a felsõoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el,
amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
a) a folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztés a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei mûködésének
meghatározó részét képezi és ennek társadalmi megítélés szerint is jelentõs eredményei születtek;
b) a Felsõoktatási Minõségi Díj Modell követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló
folyamatos minõségfejlesztést;
c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevõ partnerek elégedettségének alakulását;
d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres
megoldások átvételét.
Amennyiben felsõoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának az ajánlását is csatolni kell a pályázathoz.
A pályázók vállalják, hogy a Felsõoktatási Minõségi Díj elnyerése esetén a teljes pályázatukat és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat – az elismerés átvételét követõ egy hónapon belül – közzéteszik az intézmény honlapján.
A Felsõoktatási Minõségi Díjban részesült intézmény vagy szervezeti egység 5 pályázati évig nem pályázhat a Díjra.
Az Elismerõ Oklevélben részesült pályázók a következõ évben újra pályázhatnak a Díjra.
A pályázóknak pályázati eljárási díjat nem kell fizetniük.
A pályázat benyújtása
A részletes Pályázati útmutató, amely többek között tartalmazza a Pályázati elõjelentkezési lapot és a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Pályázati jelentkezési lapot, 2012. március 28-tól elektronikus formában beszerezhetõ az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettõl [1055 Budapest, Szalay u. 10–14. telefon: 06 (1) 235-7200, e-mail:
fmd@ofi.hu], továbbá a meghirdetés napjától elérhetõ a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján (www.kormany.hu)
és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján (www.ofi.hu).
A pályázati szándékot az Elõjelentkezési lap benyújtásával, 2012. április 19. 14 óráig kell jelezni az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézetnek e-mailben (fmd@ofi.hu), faxon [faxszám: 06 (1) 235-7202] vagy levélben.
A pályázatokat legkésõbb 2012. május 25. 14 óráig kell benyújtani kettõ nyomtatott példányban (egy eredeti és egy
másolat) és egy lemezen, személyesen vagy postai úton a következõ címre:
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
„Felsõoktatási Minõségi Díj pályázat”
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: „2012. évi Felsõoktatási Minõségi Díj pályázat”.
Postai úton történõ beküldés esetén a postára adás legkésõbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idõ lehet.
Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg, úgy kérjük, hogy azt e-mailben vagy faxon elõre jelezzék.
A határidõn túl beérkezett pályázatok nem vehetõk figyelembe.
Csak azoknak az intézményeknek, illetve szervezeti egységeknek a pályázata fogadható be, amelyek a pályázati Elõjelentkezési lapot a megadott határidõre beküldték a megadott címre.
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A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
bírálja el a Felsõoktatási Minõségi Díj pályázatok értékelésére felkészített szakértõk bevonásával. Az elbírálás alapja a
pályázatban benyújtott önértékelés és a pályázónál tett helyszíni látogatás.
Mind felsõoktatási intézmény, mind felsõoktatási intézmény szervezeti egysége kategóriában egy-egy Felsõoktatási
Minõségi Díj, valamint Arany, Ezüst és Bronz Fokozatú Elismerõ Oklevél adható ki.
A Bizottság által elõterjesztett javaslat alapján a Felsõoktatási Minõségi Díj és az Elismerõ Oklevél odaítélésérõl a
nemzeti erõforrás miniszter dönt.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik.
A pályázatok eredményhirdetése
A Felsõoktatási Minõségi Díjban részesült pályázók oklevelet és plakettet kapnak, amelyek tartalmazzák a felsõoktatási
intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a „2012. ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI DÍJ” és „MAGYARORSZÁG
NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szöveget. Az Elismerõ Oklevélben részesült pályázók oklevelet kapnak,
amelyek tartalmazzák a felsõoktatási intézmény, illetve a szervezeti egysége nevét, a „2012. ÉVI FELSÕOKTATÁSI
MINÕSÉGI DÍJ PÁLYÁZATÁN ARANY, vagy EZÜST, vagy BRONZ FOKOZATÚ ELISMERÕ OKLEVÉLBEN
RÉSZESÜLT” és „MAGYARORSZÁG NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTERÉTÕL” szöveget.
A Díjjal pénzjutalom nem jár.
A 2012. évi Felsõoktatási Minõségi Díjat a nemzeti erõforrás miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át.
A nyertesek jogosultak a díj elnyerésének tényét dokumentumaikon az adományozás évére való utalással feltüntetni.
A díjazott intézmények / szervezeti egységek vállalják, hogy tapasztalataikat széles körben terjesztik a felsõoktatási
intézmények körében.
A díjazottak neve megjelenik a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján.
A pályázatra egyebekben a Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet alkalmazandó.
Ez a pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján is.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.
nemzeti erõforrás miniszter

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazzák.
A KAPOSVÁRI EGYETEM
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
KAPOSVÁRI EGYETEM
GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓSÁG
gazdasági fõigazgató (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 3 évig szól.
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A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági fõigazgatót pályázat alapján a rektor javaslatára a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg. Feladatát az
Egyetem rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
Feladat: Az Egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és
a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint. Az Egyetem gazdasági szervezetének irányítása és a szervezeti egységek gazdálkodásának összehangolása. Szakterületén részvétel az Egyetem döntés-elõkészítõ és döntéshozó
munkájában. A hatályos jogszabályi rendelkezések és az Egyetem belsõ szabályzatai alapján, az Egyetem mûködésével
összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül különösen:
– az Egyetem költségvetési gazdálkodásának szervezése és irányítása,
– a Gazdasági Fõigazgatóság szakirányú és ügyviteli tevékenységének szervezése és irányítása,
– a fejlesztési tervek elõkészítésében és kidolgozásában segítség nyújtása, az egyetemi beruházások szakszerû megszervezésének és lebonyolításának, továbbá az Egyetem épületei és eszközei állagmegóvásának biztosítása,
– a gazdálkodási és pénzügyi tárgyú jogszabályok végrehajtásának, megtartásának biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2005. évi CXXXIX. törvény és azok végrehajtási rendeletei, továbbá az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata és a Kollektív Szerzõdésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fõoskola, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ában elõírt végzettség, szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– angol- vagy németnyelv-tudás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynél szerzett legalább
ötéves gazdasági vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét, a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos terveit és azok
megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
– A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok
hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megishermetik.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia nyújt a 06 (82) 505-925-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történõ megküldésével
(7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: RH/174-1/212., vaalmint a beosztás megvenezését: ügyvivõ szakértõi munkakörben gazdasági fõigazgató
(Kaposvári Egyetem).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a véleményezést követõen a Szenátus rangsorolja, majd az általa felállított rangsor alapján a rektor javaslatot tesz a megbízásra jogosult nemzeti fejlesztési miniszternek. A jelöltek
felterjesztését követõen a nemzeti fejlesztési miniszter – a rektor valamennyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatának figyelembevételével – dönt a magasabb vezetõi megbízás kiadásáról.

998

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

8. szám

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje.
– Oktatási és Kulturális Közlöny,
– Kaposvári Egyetem honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelõen a magasabb
vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.
Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc s. k.,
rektor

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

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

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

999

Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bõny Községi
Önkormányzat
9073 Bõny,
Rákóczi u. 10.

Szivárvány
Egységes Óvoda-bölcsõde
9073 Bõny,
Ady E. u. 3.
Lf: a napközi otthonos
óvoda-bölcsõde szakszerû
és törvényes mûködtetése.

Felsõfokú óvodapedagógus szakképzettség, másodszor és további alkalommal történõ megbízás
esetén pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, öt év szgy
óvodapedagógus munkakörben, büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
óvodavezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a szükséges egyeztetéseket
követõen a
Képviselõ-testület bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
om., szakvizsgát igazoló
om., nyilatkozatot arról,
hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul
(az elbírálásban részt vevõk a
teljes pályázati anyagba betekinthetnek).
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(567/2012.), valamint a munkakör megnevezésével:
„óvodavezetõ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Bõny
Községi Önkormányzat
9073 Bõny,
Rákóczi u. 10.
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f: dr. Muraközi László
polgármester,
Tel.: (96) 547-014,
(20), 946-3728.
A pályázat további megjelenésének helye:
Bõny község honlapja
www.bony.hu
Kurityán-Rudolftelep
Intézményfenntartó
Társulása
3732 Kurityán,
Kossuth L. út 109.

Kisvakond
Napközi Otthonos Óvoda
és Tagóvoda
Rudolftelep

Lébény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47.

Lébényi Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsõde
9155 Lébény,
Fõ út 86.

Fõiskola, óvodapedagógusi vagy konduktorióvodapedagógusi felsõfokú v., magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

Jogszabályban elõírt
felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógusszakvizsga vagy azzal
egyenértékû, jogszabályban meghatározott v. és
Lf: az intézmény alapító
okiratában foglalt feladat- szakképzettség,
pedagógus munkakörben
ellátások jogszabályban
szerzett legalább ötéves
rögzítetteknek megfelelõ
biztosítása, a szakmai mun- szgy, cselekvõképesség,
ka folyamatos fejlesztése
büntetlen elõélet, anyaaz intézmény illetékességi nyelvi szintû magyar
területét alkotó három tele- nyelvtudás, felhasználói
pülés közigazgatási terüle- szintû számítógépes
ismeretek, a pályázati
tén, munkáltatói jogkör

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: hiteles om., szakmai
ön., vpr. szakmai helyzetelemzésre épülõ középtávú
fejlesztési elképzelések, b.,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Pc: 3732 Kurityán,
Kossuth L. út 109.
f: Sziráczki Sándor
polgármester
(48) 361-672,
(70) 379-4536
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
végrehajtására kiadott Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel (min. 5 oldal,
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Nyírlugos Város
Önkormányzata
4371 Nyírlugos,
Szabadság tér 1.
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2

3

4

gyakorlása az intézmény
keretén belül, az intézmény
hatékony gazdálkodásának
biztosítása, a feladatellátásban részt vevõ önkormányzatok folyamatos informálása az intézményt érintõ
lényeges kérdésekrõl.

dokumentáció hiánytalan,
határidõben történõ
benyújtása.
Elõny: intézményvezetésben szerzett vezetõi tapasztalat, szervezési tapasztalat, rugalmasság,
kreativitás, határozott fellépés, jó kommunikációs
készség, helyi kötõdés,
„B” kategóriás jogosítvány, saját gépjármû.

max. 10 oldal, gépelt, A/4-es,
Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret, egyszeres sortáv). om., b., nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik, tudomásul
véve, hogy a pályáztató az
1993. évi LXXIX. törvény
102. § (3) bekezdésben foglalt vélemény nyilvánítási
jogot biztosítja.
A pályázat benyújtásának
módja: egy összefûzött példányban, zárt borítékban
„Lébényi Óvoda, Egységes
óvoda–Bölcsõde – óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kovács Gábor
polgármester
Lébény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47.
f: polgármester vagy jegyzõ
Tel.: (96) 360-033

Napközi Otthonos Óvoda
4371 Nyírlugos,
Szabadság tér 4.

A Közokt.tv. alapján
egyetemi vagy fõiskolai
szakmai v., öt év szgy,
pedagógus-szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: óvodavezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ megjelenését
követõ 30 napon belül.
Pehi: a jogszabályban meghatározott véleményezési határidõ betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzõkönyvek megérkezését követõ rendes
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési programot, b., szakmai végzettséget és szakmai
gyakorlatot igazoló dokumentumok másolatát, nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a véleményezésben
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és az elbírálásban részt vevõk a pályázati anyagban
foglalt személyes adatait a
pályázati eljárással összefüggõen kezelhetik, valamint,
hogy a pályázó nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
Pc: Hovánszki György polgármester
Nyírlugos Város Polgármesteri Hivatal
4371 Nyírlugos,
Szabadság tér 1.
Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.

Õrbottyán Nagyközség
Napközi Otthonos Óvoda

A Kjt., a Korm. rendelet, a
Közokt.tv., valamint a nevelési és oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben foglaltak az
irányadók, felsõfokú óvodapedagógusi v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga megléte, a másodszori és további alkalommal történõ megbízás
esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképesítés, legalább ötéves
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ 30 napon
belül
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., amelynek az ötéves szgy igazolása
érdekében tartalmaznia kell a
szakmai referenciákat, az
azok ellenõrzése céljából
megkereshetõ és a pályázó
felett korábban, ill. jelenleg
munkáltatói jogkört gyakorló
személy nevének, tisztségének és elérhetõségeinek (postai cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím) a feltüntetésével együtt, om., b., arról
szóló nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
nyílt ülésen való elõkészítéséhez és elbírálásához hozzájárul, az intézmény vezetésére vonatkozó program bemutatása szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt.
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A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott levélpostai
küldeményként, lezárt borítékban Cserepka András polgármesterhez intézve, egy
darab eredeti példányban, az
Õrbottyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 2162 Õrbottyán, Fõ
út 63. címre „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani úgy, hogy a pályázat részét képezõ dokumentumok – az esetleges kísérõlevéllel együtt – egymással egybefûzve legyenek.
Postai feladás esetén a pályázatot elsõbbségi küldeményként kell feladni.
A pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatás megadása, ill. az intézmény megismerésének lehetõsége.
f: Cserepka András
polgármester.
Tel.: (28) 360-044.
Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2085 Pilisvörösvár,
Fõ tér 1.

Szakirányú felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább
tízéves szgy, pedagógusszakvizsga, büntetlen
elõélet.
Elõny: nemzetiségi óvodapedagógusi v., vezetõi
Lf: a Ligeti Cseperedõ
gyakorlat, németnyelvtudás.
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár vezetése A magasabb vezetõi beosztás elnyerésének felté(beleértve a tagintézményét is), óvodapedagógusi tele: magasabb vezetõi bemunkaköre mellett, az óvo- osztás ellátásra megbízást
davezetõ az óvoda szaksze- csak az kaphat, aki a munrû és törvényes mûködésé- káltatóval közalkalmazotti
nek, takarékos gazdálkodá- jogviszonyban áll, vagy
sának egyszemélyi felelõs a megbízással egyidejûleg
a közalkalmazotti munkavezetõje.
körbe kinevezhetõ.
Ligeti Cseperedõ
Német Nemzetiségi
Óvoda,
Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár,
Zrínyi u. 48.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ hónap elsõ
képviselõ-testületi ülése
(várhatóan 2012. jún. vége).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt elõírások
szerint. Az Ügyrendi,
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Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása
és javaslata után képviselõtestületi döntés, a közoktatási
törvény, valamint a végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., vagy annak másolata, vagy igazolás a hatósági
bizonyítvány megkérésrõl
(a kinevezés feltétele, hogy a
képviselõ-testületi ülésen az
eredeti hatósági bizonyítványt leadja), részletes szakmai ön., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, munkáltatói
igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetményre
vonatkozó igény.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, „Ligeti Cseperedõ
Német Nemzetiségi Óvoda,
Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság
bonthatja.” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Gromon István
polgármester
2085 Pilisvörösvár
Fõ tér 1.
f: tel.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, ill.
a kutasine@pilisvorosvar.hu
e-mail címen.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 19.
Pilisvörösvár Város honlapja, www.pilisvorosvar.hu
a képviselõ-testületi ülés
után egy héttel.

Német Nemzetiségi Óvoda
2085 Pilisvörösvár,
Rákóczi u. 6.
Lf: a Német Nemzetiségi
Óvoda, Pilisvörösvár vezetése (beleértve a két tagintézményt is), óvodapedagógusi munkaköre mellett,
mint óvodavezetõ, az óvoda szakszerû és törvényes
mûködésének, takarékos
gazdálkodásának egyszemélyi felelõs vezetõje.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ hónap elsõ
képviselõ-testületi ülése
(várhatóan 2012. jún. vége).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt elõírások
szerint. Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság
személyes meghallgatása és
javaslata után képviselõ-testületi döntés, a közoktatási
törvény, valamint a végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b. vagy annak másolata,
vagy igazolása, a hatósági bizonyítvány megkérésérõl
(a kinevezés feltétele, hogy
a képviselõ-testületi ülésen
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az eredeti hatósági bizonyítványt leadja), részletes szakmai ön., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, munkáltatói
igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetményre
vonatkozó igény.
A pályázat benyújtásának
módja: posti úton egy eredeti
és egy másolati példányban,
„Német Nemzetiségi Óvoda,
Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság
bonthatja.” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Gromon István
polgármester
2085 Pilisvörösvár,
Fõ tér 1.
f: tel. (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, ill. a
kutasine@pilisvorosvar.hu
e-mail címen.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 19.
Pilisvörösvár Város honlapja, www.pilisvorosvar.hu,
a képviselõ-testületi ülés
után egy héttel.
Szabadszállás Város
Önkormányzata
6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 1.

Tóth Erzsébet Óvoda-Bölcsõde-Nevelési Tanácsadó
6080 Szabadszállás,
Honvéd u. 26.
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Szabadszállás Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógusi,
konduktor-óvodapedagógusi szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, újonnan létesített
jogviszony esetén – a Kjt.
21/A. § (4) bekezdésében
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Lf: az intézmény alapító
okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése,
az intézmény törvényes
mûködésének biztosítása,
szakmai munka irányítása,
az intézményi költségvetés
betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.

pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill.
a megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.

foglaltak kivételével – három
hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el a bizottság
véleményét mérlegelve.
A döntés elõtt be kell szerezni az intézmény nevelõtestülete, alkalmazotti közössége,
szülõi szervezet valamint a
helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
b., om., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket, szakmai
vpr., a szakmai gyakorlatról
szóló hivatalos igazolást,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi eljárásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a
pályázati anyagát megismerhetik, nyilatkozatot arról,
hogy hozzájárul-e pályázata
nyilvános ülésen történõ tárgyalásához, nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, postán vagy személyesen, egy
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példányban, „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dr. Báldy Zoltán
Szabadszállás város polgármestere
6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 1.
f: dr. Báldy Zoltán
polgármester
Tel.: (76) 558-008
Az intézmény telefonon elõre egyeztetett idõpontban
megtekinthetõ.
Szabadszállás Város Önkormányzata a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Vásárosnamény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.

Játékország Óvodái
4800 Vásárosnamény,
Bartók Béla u. 24.
Lf: önállóan mûködõ nevelési intézmény szakmai és
gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenõrzése. Ellátja a Közokt.tv.
54. § (1)–(2) bek. és 55. §
(2) bek. szerinti feladatokat. Irányítja, összehangolja az intézmény munkáját,
gondoskodik az intézmény
mûködéséhez szükséges
belsõ szabályzatok elkészítésérõl, elõterjesztésérõl,
betartásáról. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntartóval,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.
A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen ellátja a beosztásával összefüggõ
munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírása
szerint a munkakörébe
tartozó egyéb feladatokat.

felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség
a Közokt.tv.
17–18. §-ában foglaltak
szerint, pedagógus szakvizsga, legalább öt év,
pedagógus munkakörben
eltöltött szgy, az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: óvodavezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén
– a Kjt. 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – három hónap próbaidõ kikötésével.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázatokat a képviselõ-testület a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül bírálja el.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje. A pályázati
határidõ lejártát követõ
21 napon belül a képviselõtestület által létrehozott bizottság meghallgatja a pályázót.
A pályázattal kapcsolatban
hiánypótlás benyújtására egy
alkalommal – a hiánypótlási
felhívás kézhezvételétõl számított öt napon belül – van
lehetõség.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
b., végzettséget, képzettséget
tanúsító eredeti oklevelet,
vagy annak közjegyzõ által
hitelesített másolatát, korábbi
foglalkoztatási viszonyaira
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e teljes
pályázati anyagának a véleményezõk és döntéshozók
részére történõ sokszorosításához, továbbításához, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó kinevezése esetén, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozatot arról, hogy a pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen
kerüljön sor.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai
úton ajánlott küldeményként
„Pályázat a Játékország Óvodái óvodavezetõi álláshelyére” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vásárosnamény Város
Önkormányzata
polgármestere
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
f: Vásárosnamény Város
Önkormányzata Képviselõtestülete Polgármesteri Hivatalában
Trencsényi Miklós ügyintézõ
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/20,
mellék, vagy
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trencsenyi@vasarosnameny.hu e-mail címen, aki
egyúttal biztosítja azt is,
hogy apályázók az intézményt megismerhessék.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Iskolavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A Közokt.tv. és a Korm.
rendelet, valamint a
11/1994. (VI. 8.) MKM
számú rendelet elõírásai
kerülnek alkalmazásra.
Felsõfokú iskolai pedagógus v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.
Elõny: intézményvezetõi
munkakörben szerzett
gyak.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-éig szól.
Pbhi: 2012. ápr. 15.
Pehi: 2012. júl. 15.
Nevelõtestületi és alkalmazotti közösség véleményezésének határideje:
2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., ön., vpr.
Pc: Társulási Tanács elnöke
9625 Bõ,
Széchenyi u. 70.

Fõiskolai vagy egyetemi
szintû pedagógus v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
a Közokt.tv. 18. § rendelLf: az önállóan mûködõ
kezései szerint, pedagógus
önkormányzati közoktatási munkakörben szerzett legintézmény szakszerû és
alább ötéves szgy, vatörvényes mûködtetése.
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
2007. évi CLII. törvény
6. § (2) bekezdése szerint,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. júl. 16.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményen belüli véleményezést
követõen az Önkormányzat
Képviselõ-testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Bõ, Chernelházadamonya,
Gór, Mesterháza,
Répceszentgyörgy,
Tompaládony és Simaság
Községek
Képviselõ-testületei
9625 Bõ,
Széchenyi u. 70.

Általános Iskola és Óvoda
9625 Bõ,
Köztársaság tér 32.

Bõny Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9073 Bõny,
Rákóczi u. 10.

Szent István Király
Általános Iskola
9073 Bõny,
Ady E. u. 5.
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A pályázathoz csatolni kell:
om., b., részletes szakmai ön.
A szakmai helyzetelemzésre
épülõ vpr., fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(566/2012.), valamint a munkakör megnevezésével:
„igazgató”, vagy személyesen, négy példányban, az
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozattal együtt
a pályázati anyag kezelésére
vonatkozóan (az elbírálásban
résztvevõk a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek).
Pc: Bõny Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
9073 Bõny,
Rákóczi u. 10.
Személyesen: dr. Muraközi
László polgármesternél
9073 Bõny,
Rákóczi u. 10.
F: dr. Muraközi László
polgármester
Tel.: (96) 540-014 vagy
(20) 946-3728.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 9.

Fõiskola, (gyógypedagógus szakképesítés),
szgy – legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
Lf: a közoktatási intézbüntetlen elõélet,
mény vezetõjének feladata pedagógus-szakvizsga,
az intézmény szakszerû és a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-muntörvényes mûködtetése,
kakörben fennálló, ill.
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyaa megbízással egyidejûleg
korlása és döntéshozatal az létesítendõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan Elõny: közoktatás vezetõi
ügyben, amelyet jogszaszakvizsga, vezetõi
bály nem utal más
tapasztalat.
hatáskörébe.
Arany János Általános
Iskola, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Iskola út 3.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. ápr. 6.
Pehi: 2012. ápr. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
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vezetõjének – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetõ
Kormánymegbízottal egyeztetett – javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter
dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetõvé, legalább öt év feletti szakmai tapasztalatot
igazoló dokumentum, szakmai ön., vpr., amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: két nyomtatott, összefûzött példányban és egy
CD lemezen történik. Postai
úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámmal (12-7/2012/210.), valamint a beosztás megnevezésével: „igazgató” ellátva kell
benyújtani, valamint személyesen:
Benedek István a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje részére
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
Pc: Heves Megyei Intézményfenntartó Központ
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.
F: Darvas Attila a Heves
Megyei Intézményfenntartó
Központ munkatársa.
Tel.: (36) 521-343.
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A pályázat további megjelenésének helye: helyben szokásos módon, az intézmény
honlapján.
Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.

Eötvös Loránd Mûszaki
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
7400 Kaposvár,
Pázmány P. u. 17.
Lf: a nevelõ és oktató munka irányítása és ellenõrzése, a nevelõtestület vezetése és döntéseinek elõkészítése, az intézmény vezetõtestületének kialakítása és
vezetõ munkatársainak
megválasztása, a döntések
végrehajtásának szakszerû
szervezése, ellenõrzése,
a mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés
alapján, gondoskodás a tanárok tervszerû és folyamatos pedagógiai és szakmai továbbképzésérõl, a tanári munkaközösségek
megalakításáról és mûködésérõl, a kezdeményezõ,
újító, korszerû törekvések
kibontakozásáról, az intézményt irányító belsõ szabályzatok vezetõi utasításként való kiadása, a hatályosságról történõ gondoskodás, döntés az iskolába
való felvételrõl, a jelentkezõknek az általános iskolában elért tanulmányi eredményei, és az egyes esetekben szükségessé váló felvételi vizsgán elért eredményei alapján. Értesítést
küld a felvételrõl, vagy az
elutasításról, döntés az
iskolába felvett tanulók
osztályba vagy csoportba
osztásáról,

A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges – a Közokt.tv.
17. § (1) bekezdésében
felsorolt – felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább öt évet
meghaladó, pedagógusmunkakörben szerzett
szgy, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség és magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, ill. bevándorolt
vagy letelepedett státusz,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább öt
évet meghaladó vez. gyak.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Magasabb vezetõi beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ.
Pbhi: 2012. ápr. 3.
A Közigállás internetes oldalán történõ megjelenéstõl
(2012. márc. 5.) számított
30 nap.
Pehi: 2012. júniusi közgyûlésen.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat az intézmény
nevelõtestületének véleményezését követõen Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága véleményezi. A vélemények birtokában, a testületi
ülésen való személyes meghallgatás után dönt a testület.
A kiíró fenntartja magának a
jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, om.,

1014

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

a közoktatási intézmény
képviselete, együttmûködés a szülõkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel,
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szakmai gyakorlat meglétét
igazoló okirat(ok), b., nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános
ülésén történõ tárgyalásához,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró ok vagy
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámmal, valamint a beosztás megnevezésével ellátva,
csúszósín+nylonborítóval bekötve kell benyújtani.
A pályázat második példányát az eredetivel megegyezõ tartalommal human2@
kaposvar.hu elektronikus
címre – Times New Roman
betûtípus, 12-es betûméret,
szimpla sorköz, margók
2,5 cm, sorkizárt, oldalakat
számozva – is meg kell
küldeni.
Pc: Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.
Személyesen: Vargáné
Kirschner Ildikó
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.
f: Vargáné Kirschner Ildikó
Tel.: (82) 501-501/746 mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 1.
Kaposvár Megyei Jogú
Város honlapja:
2012. március 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.
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Keszthely Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.

2

Festetics György
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8360 Keszthely,
Deák f. u. 3.

3

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján
felsõfokú zenetanári vagy
zenemûvész v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, másodszor és
további alkalommal törtéLf: az alapfokú mûvészet- nõ megbízás esetén pedaoktatási intézmény vezetõ- gógus szakvizsga keretéjének feladata az intézben szerzett intézményvemény szakszerû és törvézetõi szakképzettség,
nyes mûködtetése, a taka- legalább öt év
rékos gazdálkodás, a mun- – a Közokt.tv. 18. §
káltatói jogok gyakorlása
(6) bekezdésében meghaés a döntéshozatal az intéz- tározott kivétellel – pedamény mûködésével kapgógus-munkakörben szercsolatban minden olyan
zett szgy, magyar államügyben, amelyet jogszapolgárság, büntetlen elõbály, vagy kollektív szerélet, cselekvõképesség.
zõdés (közalkalmazotti
A Kjt. 20/B. § (2) bekezszabályzat) nem utal más
dése alapján magasabb vehatáskörbe. Az intézmény- zetõ, ill. a vezetõ beosztás
irányítási, ellenõrzési,
ellátásra megbízást az
munkáltatói feladatainak
kaphat, aki a munkáltatóellátása, alapító okirat
val közalkalmazotti jogviszerinti feladat ellátása,
szonyban áll, vagy a megkapcsolattartás a
bízással egyidejûleg közfenntartóval.
alkalmazotti munkakörbe
(zenepedagógus)
kinevezhetõ.
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ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: az NKI honlapján történõ közzétételtõl számított
55 napon belül,
2012. máj. 10.
Pehi: a Korm. rendelet szerinti véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. és a
Korm. rendelet 5. §
(9)–(13) bekezdésben foglaltak alapján.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., pedagógus-szakvizsga másolata,
vpr. (a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a
megváltozott gazdasági helyzetbõl adódó gazdálkodási és
racionalizálási elképzelésekre), om., b., nyilatkozatok: hozzájárulás a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, hozzájárulás,
hogy a pályázati anyagot a
véleményezésre jogosultak
megismerjék, a pályázat nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról, a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségrõl,
nem áll cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérõl.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
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Pc: Keszthely város
polgármestere
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.
f: tel.: (83) 505-530
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes oldal:
2012. március 15.

Keszthely Város
Vendéglátó,
Idegenforgalmi,
Kereskedelmi Szakképzõ
Iskolája és Kollégiuma
8360 Keszthely,
Mártírok útja 1.
Lf: a középfokú oktatási
intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, vagy kollektív
szerzõdés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más
hatáskörbe.
Az intézmény irányítási,
ellenõrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
Kisláng Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8156 Kisláng,
Fõ u. 63.

Tamási Áron Általános
Iskola és Általános
Mûvelõdési Központ
Az ÁMK igazgató egyidejûleg ellátja az ÁMK általános iskola intézményegység igazgatói vezetõi feladatokat is.

A Közokt.tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján
egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év – a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus-munkakörben szerzett szgy, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetõ, ill. a vezetõ beosztás
ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
(zenepedagógus) kinevezhetõ.
Oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
a Közokt.tv. 17. § (1) bekezdésben felsorolt felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá a 18. §
(1) bekezdés szerint pedagógus-szakvizsga,
legalább 10 éves pedagógus munkakörben szerzett
szgy, pedagógus-munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, öt nevelési
évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 napon belül.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõ 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók, szl.,
vp: a Kjt. 69. § alapján
megállapított pótlékalap
a 70. § (2) bekezdés szerinti
300%-a.
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Kurityán-Rudolftelep
Intézményfenntartó
Társulása
3732 Kurityán,
Kossuth L. út 109.

2

Kossuth Lajos Általános
Iskola és Mikoviny Sámuel
Tagiskola
Rudolftelep

1017

3

4

ill. a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ határozatlan idõre szóló alkalmazás, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság.

A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozatot,
diploma másolatot, szakképesítéseinek másolatait, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal, valamint
a munkakör megnevezésével
„ÁMK igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kisláng község
polgármestere
8156 Kisláng,
Fõ u. 63.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája.
A kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek
nyilvánítsa.

Felsõfokú képesítés, pedagógus v., és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított 30 nap.
Pehi: megjelenéstõl számított
60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: hiteles om., a feladatkörrel kapcsolatos koncepciót, vpr., b., nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Kurityán-Rudolftelep Intézményfenntartó Társulása
3732 Kurityán,
Kossuth L. út 109.
f: Sziráczki Sándor
polgármester
(48) 361-672 vagy
(70) 379-4536.
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Lébény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47.

Felsõfokú szakirányú v.,
pedagógus szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
jogszabályban meghatározott v. és szakképzettség,
pedagógus munkakörben
megszerzett legalább ötéves szgy, anyanyelvi
Lf: az intézmény alapító
szintû magyarnyelv-tudás,
okiratában foglalt feladat- felhasználói szintû számíellátások jogszabályban
tógépes ismeretek, a párögzítetteknek megfelelõ
lyázati dokumentáció hibiztosítása, a szakmai mun- ánytalan, határidõre törtéka folyamatos fejlesztése
nõ benyújtása, cselekvõaz intézmény illetékességi képesség, büntetlen
területét alkotó három tele- elõélet.
pülés közigazgatási
Elõny: egyetemi szintû taterületén.
nári v., intézményvezetésMunkáltatói jogkör gyaben szerzett vezetõi takorlása az intézmény kere- pasztalat, szervezési tatén belül.
pasztalat, rugalmasság,
Az intézmény hatékony
kreativitás, határozott felgazdálkodásának
lépés, jó kommunikációs
biztosítása.
készség, helyi kötõdés,
A feladatellátásban részt„B” kategóriás jogosítvevõ önkormányzatok fo- vány, saját gépjármû.
lyamatos informálása az
intézményt érintõ lényeges
kérdésekrõl.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján történõ megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell, ill. ahhoz csatolni szükséges: részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket (min. öt oldal max.
10 oldal, gépelt, A/4-es,
Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret, egyszeres sortáv) , om., b., nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik, tudomásul
véve, hogy a pályáztató az
1993. évi LXXIX. törvény
102. § (3) bekezdésben foglalt véleménynyilvánítási jogot biztosítja.
A pályázat benyújtásának
módja: egy összefûzött példányban, zárt borítékban
„Lébényi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény –
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kovács Gábor
polgármester
Lébény Nagyközség
Önkormányzata
9155 Lébény,
Fõ út 47.
f: polgármester, vagy jegyzõ
Tel.: (96) 360-033.

Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2085 Pilisvörösvár,
Fõ tér 1.

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
2085 Pilisvörösvár,
Vásár tér 1.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

Lébényi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
és Német Nemzetiségi
Nyelvet Oktatató
Intézmény
9155 Lébény,
Iskola köz 1.

Szakirányú felsõfokú pedagógusi (fõiskolai, vagy
egyetemi) v., legalább tízéves szakmai szgy, pedagógus-szakvizsga,
büntetlen elõélet.
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Lf: feladata a Német Nemzetiségi Általános Iskola,
Pilisvörösvár vezetése pedagógusi munkaköre mellett. Az igazgató az iskola
szakszerû és törvényes mûködésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi
felelõse vezetõje.

Elõny: német nemzetiségi
nyelvtanári v., vezetõi
gyak., németnyelv-tudás.
A magasabb vezetõi beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetõi beosztás ellátásra megbízást
csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg a
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI honlapján való
közzétételtõl számított
30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ hónap elsõ
képviselõ-testületi ülése
(várhatóan 2012. jún. vége).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. §-ában és a Korm. rendeletben foglalt elõírások
szerint. Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság
személyes meghallgatása és
javaslata után képviselõ-testületi döntés, a Közokt.tv. és
végrehajtási utasításaiban
szabályozott eljárásrend
szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakvizsgát igazoló
om., harminc napnál nem régebbi b. (eredeti), vagy annak másolata, vagy igazolás
a hatósági bizonyítvány megkérésérõl (a kinevezés feltétele, hogy a képviselõ-testületi ülésen az eredeti hatósági
bizonyítványt leadja), részletes szakmai ön., vpr., a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések,
munkáltatói igazolás a vezetõi és a szakmai gyakorlatról,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény szerinti
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetményre vonatkozó igény.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, „Német Nemzetiségi
Általános iskola, Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak az Elõkészítõ és
Bíráló Bizottság bonthatja”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gromon István
polgármester
2085 Pilisvörösvár,
Fõ tér 1.
f: tel.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, illetve a
kutasine@pilisvorosvar.hu
e-mail címen
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 19.
Pilisvörösvár Város
honlapján
(www.pilisvorosvar.hu):
a képviselõ-testületi ülésen
után egy héttel.
Sülysáp Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.

Szent István Általános
Iskola
2241 Sülysáp,
Dózsa György út 110.
Lf: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése mint
önállóan mûködõ költségvetési szerv, alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges – a 17. §
(1)–(2) bekezdésében felsorolt – felsõfokú iskolai
v. és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, legalább
öt év – törvényben meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben szerzett gyak., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
Elõny: legalább öt év vezetõi gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõs.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a kinevezésrõl, valamint a magasabb vezetõi megbízásról – személyes meghallgatást követõen
– Sülysáp Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt. Személyes
meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk
alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.
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Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel kiegészítve az intézmény
vezetésére vonatkozó elképzelésekkel, b., om., eddigi
munkaviszonyokról, szakmai
gyakorlatról szóló igazolások, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez és a
pályázati eljárás lefolytatásában részt vevõk általi megtekintéséhez, megismeréséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy személyesen.
Pc: Sülysáp Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2241 Sülysáp,
Szent István tér 1.
Elektronikus úton:
Tóth Krisztina jegyzõ részére
címezve, e-mail:
jegyzo@sulysap.hu
Kérjük a borítékon, illetve
az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ
azonosítószámot
(1204/2012.), valamint
a munkakör megnevezését:
iskolaigazgató.
f: Horinka László
polgármester vagy
Tóth Krisztina jegyzõ
Tel.: (29) 435-001
A pályázat további megjelenésének helye:
Sülysáp Nagyközség
honlapja:
www.sulysap.hu
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Szemere Község
Önkormányzata
3866 Szemere,
Fõ út 63.

2

Általános Iskola
3866 Szemere,
Fõ út 16.

3

Fõiskola, a Közokt.tv.
17–18. §-a szerint felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, pedagógus szakLf: az intézmény törvényes vizsga, vagyonnyilatkomûködésének biztosítása, zat-tételi eljárás lefolytaa pedagógiai munka szak- tása, pedagógusi munkamai irányítása, az általános körben szerzett szgy – legiskola intézményvezetõi
alább öt év feletti szakmai
feladatainak ellátása, az in- tapasztalat.
tézmény tevékenységének Elõny: közoktatás vezetõ
tervezése, szervezése, ve- szakképesítés.
zetése, irányítása és ellenõrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelõen.
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ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 14-éig, határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselõtestület döntése alapján.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., közjegyzõ által hitelesített
om., szakmai gyakorlatról
szóló eredeti igazolás, részletes szakmai ön., vpr., nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, kötelezettségvállalási nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(542/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „általános iskola igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szemere Község
Önkormányzata
3866 Szemere,
Fõ út 63.
Személyesen: Nagy Boglárka
jegyzõ, BAZ Megye
3866 Szemere, Fõ út 63.
F: Nagy Boglárka jegyzõ
Tel.: (46) 572-201,
(46) 472-101.
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
az intézmény Szemere és Fáj
község közös fenntartásában,
Társulási Megállapodás alapján mûködik.
További információt a
www.szemere.hu honlapon
szerezhet.
Vaszar Község
Önkormányzata
3542 Vaszar,
Fõ u. 29.

Ihász Gábor Általános
Iskola
8542 Vaszar,
Fõ u. 9.

Fõiskola, szakirányú felsõfokú v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, „B” kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozatLf: vezeti és irányítja az
tételi eljárás lefolytatása,
Ihász Gábor Általános Is- legalább öt év pedagógus
kolát, e feladatán belül, az munkakörben szerzett
alapító okiratnak megfele- szakmai tapasztalat,
lõen. Felel az intézmény
magyar állampolgárság,
szakszerû, hatékony és tör- büntetlen elõélet, cselekvényes mûködéséért, a ta- võképesség, a Közokt.tv.
karékos gazdálkodásért,
18. § (1) bek. d) pontja
biztosítja az intézmény
szerint az intézményvezemûködéséhez szükséges
tõi megbízás feltétele a
személyi és tárgyi feltétele- nevelési, oktatási intézket. Feladata az intézmény ményben pedagógus munirányítási, ellenõrzési,
kakörben fennálló, határomunkáltatói feladatainak
zatlan idõre szóló alkalellátása.
mazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett, vezetõi gyakorlat, közoktatás-vezetõi szakvizsga
megléte – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. máj. 30.
Pehi: 2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
jogosítvány másolata,
30 napnál nem régebbi b.,
nyilatkozat a pályázatának
zárt, vagy nyilvános ülésen
történõ tárgyalásáról, hozzájárulás a személyes adatok
kezeléséhez a pályázattal
összefüggésben, vpr. a szakmai, gazdasági helyzetelemzésre épülõ elképzeléssel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámmal
(337/2012.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„általános iskola igazgató”
ellátva kell benyújtani.
f: Varga Péter.
Tel.: (89) 579-200.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.vaszar.hu honlapon
szerezhet.
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Vecsés Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.

2

Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi
és Kétnyelvû Általános
Iskola – Anton
Grassalkovich
Grundschule Wetschesch
2220 Vecsés,
Fõ út 90–92.
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Szakirányú egyetemi vagy
fõiskolai v., legalább ötéves szgy, büntetlen
elõélet, pedagógusszakvizsga.
Elõny: német középfokú
C-típusú nyelvvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók, magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai
ön., b., om., vpr., nyilatkozatot, amely szerint a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Pc: Szlahó Csaba
polgármester
Vecsés Város
Polgármesteri Hivatala
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.

Gróf Andrássy Gyula
Általános Iskola
2220 Vecsés,
Erzsébet 1.

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bokod-Dad-KecskédSzákszend Kistérségi
ÁMK
2855 Bokod,
Fõ u. 27.

Öveges József Általános
Iskola
2856 Szákszend,
Száki u. 95.

Fõiskolán vagy egyetemen
szerzett tanári szakképesítés, öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga.
Lf: intézményegység-veze- Elõny: közoktatás-vezetõi
tõi, intézménnyel kapcsola- szakvizsga, 1–3 év vezetõi
tos magasabb vezetõi feltapasztalat.
adatok ellátása

ÁEI: 2012. júl. 2.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-éig szól.
Pbhi: 2012. máj. 29.
Pehi: 2012. jún. 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Horváth Csabáné
igazgató
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b., adatvédelmi nyilatkozat, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
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Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2085 Pilisvörösvár,
Fõ tér 1.

2

3

Gazdasági Ellátó Szervezet Az államháztartásról szóló
2085 Pilisvörösvár,
törvény végrehajtásáról
Fõ tér 1.
szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 12. §-ának
Lf: feladata a Gazdasági
(1) bekezdésében elõírt v.
Ellátó Szervezet, Pilisvö(felsõoktatásban szerzett
rösvár vezetése. A munka- pénzügyi-számviteli v.,
ügyi feladatok ellátása.
vagy felsõoktatásban szerA gazdálkodási tevékeny- zett egyéb v. és emellett
ségéhez kapcsolódó szaállamháztartási mérlegkébályzatok elkészítése, fopes könyvelõi v.)
lyamatos karbantartása,
A pályázónak szerepelnie
könyvelési feladatok ellá- kell a 2000. évi C. törvény
tása. Az ellátási körébe tar- 151. § (3) bekezdése szetozó önállóan mûködõ in- rinti nyilvántartásban és
tézmények mûködésével
rendelkeznie kell a tevéösszefüggõ pénzügyi,
kenység ellátásra jogosító
számviteli és gazdálkodási engedéllyel (igazolfeladatok irányítása, szer- vánnyal), felhasználói
vezése, ellenõrzése, fejszintû számviteli/pénzügyi
lesztése.
szoftverismeret,
TATIGAZD program ismerete, legalább ötéves,
költségvetési szervnél
szerzett vezetõi gyak., legalább 10 éves szgy, büntetlen elõélet, a magasabb
vezetõi beosztás elnyerésének feltétele: magasabb
vezetõi beosztás ellátására
megbízást csak az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejûleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

1025
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ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ hónap elsõ
képviselõ-testületi ülése
(várhatóan 2012. jún. vége).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó egyes költségvetési intézményekrõl szóló 77/1992.
(V. 12.) Korm. rendeletben
foglalt elõírások szerint.
Az Ügyrendi, Oktatási és
Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselõ-testületi
döntés, a közalkalmazotti
törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., 30 napnál nem régebbi,
a büntetlen elõéletet igazoló
eredeti hatósági b., vagy annak másolata, vagy igazolás
a hatósági bizonyítvány megkérésrõl (a kinevezés feltétele, hogy a képviselõ-testületi
ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja), részletes
szakmai ön., vpr., a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, munkáltatói igazolás a vezetõi és
a szakmai gyakorlatról,
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nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, illetményre vonatkozó igény.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, „Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat. Csak
az elõkészítõ és Bíráló bizottság bonthatja.” Megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. márc. 19.
Pilisvörösvár Város honlapja
www.pilisvorosvar.hu
A képviselõ-testületi ülés
után egy héttel.
f: tel.: (26) 330-233/129, 128
(30) 228-0226, illetve a
kutasine@pilisvorosvar.hu
Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 14.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
és Pedagógiai Szakmai
Szakszolgáltató Intézmény
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 14.

Az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében felsorolt – felsõfokú iskolai
Lf: az intézmény tevékeny- v. és szakképzettség, toségi körébe tartozó felada- vábbá pedagógus-szaktok irányítása, vezetése,
vizsga, legalább öt év
különös tekintettel a
– a Közokt.tv. 18. §
Közokt.tv., a pedagógiai
(6) bekezdésben meghatászakszolgálatokról szóló
rozott kivétellel – pedagó4/2010. (I. 19.) OKM ren- gus-munkakörben szerzett
deletben, valamint az álszgy, közalkalmazotti
lamháztartásról szóló
jogviszony létesítése.
2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig öt évre szól.
Pbhi: 2012. ápr. 5.
Pehi: a Korm. rendelet 5. §
(13) bekezdésének megfelelõen kerül meghatározásra.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, om., vpr.,
nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez történõ hozzájárulásról b.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, nyomtatott formában (két példányban) és CD-n (egy példány)
kell benyújtani, a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosítószámmal ellátva.
Pc: Sátoraljaújhely
Polgármesteri Hivatal
jegyzõi titkársága
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.)
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 3.
intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ – beosztás ellátásra.
Lf: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Gyermekvédelmi Központ
Nyíregyháza vezetõjének
feladata az intézmény
szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése,
szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 2. számú melléklete I. részének II.3. pontja
szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapv., pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ, szociális menedzser oklevéllel
rendelkezõ: jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, a rendelet 3. § (2) bekezdés c), d),
e) pontjai szerint szociális
szakvizsga, vagy a 3. §
(3) bekezdése alapján a
megbízást követõ két éven
belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás,
a 3. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével, legalább öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, ill.

ÁEI: 2012. máj. 1.
A vezetõi megbízás
2017. ápr. 30-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-ig
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)]
internetes oldalán történõ
közzétételt követõ 30. nap.
Pehi: 2012. ápr. 30-ig.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt., ill.
a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettséget(ke)t,
szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ
által hitelesített másolata,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
arról, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll olyan
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a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szgy, a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
határozatlan idõre kinevezhetõ, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási, vagy letelepedési
engedély.
Elõny: szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,
élõ idegen nyelv ismerete,
vezetõi tapasztalat.

foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetõvé, a pályázó legalább öt éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra
vonatkozó dokumentumok
közjegyzõ által hitelesített
másolatai, a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
valamint annak egy A/4 oldal
terjedelmû összefoglalója,
szociális szakvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolata, vagy a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a vezetõi megbízást követõ két éven belül vállalja a
szociális szakvizsga letételét,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nem áll cselekvõképességet
kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának helye, módja, formája:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõjének
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5., Pf. 95
a pályázatot kizárólag postai
úton, ajánlott küldeményként
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egy eredeti és egy másolati
példányban, valamint CD-n
kell benyújtani „Pályázat Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza intézményvezetõi beosztás betöltésére” jeligével.
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Fõosztály
Molnár-Dienes Emõke
Tel.: (42) 599-582
(42) 599-521
(20) 299-8525
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Szociális Közlöny 2012. évi
4. számában
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
honlapja (2012. március
16-tól 2012. április 16-ig)
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való
megjelenés idõtartama
2012. március 16.
A fenntartó fenntartja azt a
jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Vásárosnamény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.

Nevelési Tanácsadó
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi út 32.
Lf: önállóan mûködõ nevelési intézmény szakmai és
gazdasági munkájának irányítása, szervezése ellenõrzése. Ellátja a Közokt.tv.
54. § (1)–(2) bek. és 55. §
(2) bek. szerinti feladatokat
irányítja, összehangolja az
intézmény munkáját, gondoskodik az intézmény
mûködéséhez szükséges
belsõ szabályzatok elkészítésérõl, elõterjesztésérõl,
betartásáról. Ellátja az intézmény képviseletét,

pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, vagy pszichológus
v., pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év, pedagógus
munkakörben eltöltött
szgy, az intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, ill., a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás
2017. júl. 31-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, három hónap
próbaidõ kiköltésével.
Pbhi: az NKI internetes oldalán való közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: A pályázókat a pályázati határidõ lejártát követõ
21 napon belül a képviselõtestület által létrehozott
bizottság meghallgatja.
A pályázatokat a képviselõtestület a pályázati határidõ
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A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen ellátja a beosztásával összefüggõ
munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírása
szerint a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.
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lejártát követõ 60 napon belül bírálja el.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
b.,eredeti oklevelet, vagy
annak közjegyzõ által hitelesített másolatát, korábbi foglalkoztatási viszonyaira vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezõk és döntéshozók részére történõ sokszorosításához, továbbításához, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó
kinevezése esetén, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozatát arról, hogy a pályázata
elbírálására nyilvános, vagy
zárt testületi ülésen kerüljön
sor.
A pályázattal kapcsolatban
hiánypótlás benyújtására egy
alkalommal – a hiánypótlási
felhívás kézhezvételétõl számított öt napon belül – van
lehetõség.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai
úton ajánlott küldeményként
„Pályázat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetõi álláshelyére” jeligével ellátva kell
benyújtani.
Pc: Vásárosnamény Város
Önkormányzata
polgármestere
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
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f: Vásárosnamény Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
Polgármesteri Hivatalában
Trencsényi Miklós ügyintézõtõl szerezhetõk be.
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.
Tel/fax: (45) 470-022/20,
vagy e-mail: trencsenyi@
vasarosnameny.hu
aki egyúttal biztosítja azt is,
hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére*

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

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

Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Székács József
Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola
és Gimnázium
5900 Orosháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Székács József
Evangélikus Óvoda
Általános Iskola
és Gimnázium
5900 Orosháza,
Hajnal u. 7.
2 fõ óvodapedagógus
A betöltendõ munkakör rövid leírása:
a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban az
óvodás korú gyermekek
nevelése az 1993. évi
LXXIX. törvény a közoktatásról, a 2005. évi
VIII. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház
intézményeirõl, valamint
az 1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvérõl rendelkezései alapján.

ÁEI: 2012. aug. 24.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. máj. 31.
A betöltendõ munkakör
jellege: fõállású, határozott
idõtartamú.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., szakmai ön., szakmai elképzelések, b., lelkészi
ajánlás.
Olyan pályázók jelentkezését
várjuk, akik elkötelezettek a
keresztyén nevelés iránt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, személyesen, vagy elektronikus
úton lehet benyújtani.
Pc: 5900 Orosháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
személyesen leadható az
igazgatói irodában.
elektronikusan az
iskola@szekacs.lutheran.hu
címre.
f: tel.: (68) 411-771 telefonszámon, ill. az
iskola@szekacs.lutheran.hu
elektronikus címen.
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Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bihari János Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2740 Abony,
Kálvin út 1.

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

gitártanár
(fõállású, részmunkaidõs,
óraadó)

Zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: folyamatos
Pehi: folyamatos
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Bakosné Kocsi Judit
igazgató.

testnevelõ tanári v.
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a beadási határidõtõl
számított 30. nap
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b.

ütõtanár
(fõállású, részmunkaidõs,
óraadó)

testnevelés szakos tanár
Lf: szakmai tanórák ellátása a 9–13. évfolyamon.
Kiemelt feladatok:
érettségire való felkészítés,
versenyeztetés, osztályfõnöki feladatok ellátása.

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

számítástechnika vagy informatika szakos tanár

egyetemi v.
Elõny: a két szak kombinációja.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: Deme Edina igazgató

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.

informatika szakos tanár

szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozatlan
idõre szól.
Pehi: a határidõ lejárta után
egy hónap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a formai és
szakmai feltételeknek megfelelõ pályázattal rendelkezõ
pályázók meghallgatásra kerülnek, lehetõség szerint próbatanítást végeznek.

Lf: a jelöltnek rendszergazdai feladatokat is el kell
látnia.
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Döntés a nyújtott teljesítmény és a személyes elbeszélgetés alapján.
Pbhi: a megjelenést követõ
egy hónapon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, kézzel írott ön.,
hiteles om., valamint 30 napnál nem régebbi b.
A pályázat benyújtásának
módja: „Pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Szörényi Zoltán igazgató
Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.
Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Memovich u. 2.
e-mail:
nk.kolping@gmail.com
Tel.: (53) 552-024

angol szakos tanár

informatika szakos óraadó
tanár
(7–8. osztályban)

gyógypedagógus szakos
óraadói tanár
(az intézményi SNI tanulók
integrált fejlesztésére)

Székács József
Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola
és Gimnázium
5900 Orosháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

szakirányú befejezett
fõiskola,
érvényes diploma,
katolikus vallás,
rendezett magánélet.

befejezett fõiskola, (tanulásban akadályozottak
szakirány),
érvényes diploma,
katolikus vallás,
rendezett magánélet.

magyar nyelv és irodalom fõiskolai v.
szakos pedagógus
(fõállású, határozott idõtartamú)
magyar nyelv és irodalom egyetemi v.
szakos pedagógus
(fõállású, határozott idõtartamú)
A betöltendõ munkakör rövid leírása: a Székács József Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnáziumban magyar nyelv és
irodalom tantárgy oktatása,
valamint a kapcsolódó nevelési feladatok végzése

ÁEI: 2012. szept. 1.
Munkaviszony idõtartama:
elsõ év határozott idejû munkaszerzõdés, ami letelte után
meghosszabbítható, illetve
határozatlan idõtartamúvá
változtatható.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. elõírásainak megfelelõen, de a Munka Törvénykönyve alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
Pc: Ballai Ottó igazgató
ÁEI: 2012. aug. 24.
Pbhi: 2012. ápr. 30.
Pehi: 2012. máj. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., szakmai ön., szakmai elképzelések, b., lelkészi
ajánlás.
A pályázatok benyújtásának
módja: a pályázati
anyagot az
iskola@szekacs.lutheran.hu
elektronikus címre lehet küldeni, vagy postai úton, vagy
személyesen leadható az
igazgatói irodában
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az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a
2005. évi VIII. törvény a
Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeirõl, valamint az 1992. évi
XXII. törvény a Munka
Törvénykönyvérõl rendelkezései alapján
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Pc: 5900 Orosháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
f: tel.: (68) 411-771
e-mail:
iskola@szekacs.lutheran.hu
Olyan pályázók jelentkezését
várjuk, akik elkötelezettek a
keresztyén nevelés iránt.

földrajz-bármely szakos
egyetemi v.
pedagógus
(fõállású, határozott idõtartamú)
A betöltendõ munkakör rövid leírása:
A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban
földrajz tantárgy oktatása,
valamint a kapcsolódó nevelési feladatok végzése az
1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról, a 2005. évi
VIII. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház
intézményeirõl, valamint
az 1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvérõl rendelkezései alapján.
Közoktatási Intézmény,
Tápióság – Tápiószentmárton óvodája és Általános
Iskolája
2253 Tápióság,
Papp K. út 1.

KITT Kubinyi Ágoston
Általános Iskola
2711 Tápiószentmárton,
Kossuth L. u. 100.

fõiskola-testnevelés szakos v., legalább 1–3 év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: kétszakosság, ezen
testnevelés szakos tanár
belül angol/matematika
szak, angol nyelvbõl
Lf: szakmai tanórák ellátá- „C” típusú általános
sa 5–8. évfolyamon, vernyelvvizsga.
senyfelkészítés, versenyeztetés, alsó tagozaton úszásoktatás tanórai keretben.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. júl. 16.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
A pályázat benyújtásának
módja: a (100/2012.) azonosítószámmal ellátva kell benyújtani.
Pc: KITT Kubinyi Ágoston
Általános Iskola
2711 Tápiószentmárton,
Bartók B. út 5.
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napközis nevelõ

fõiskola-általános iskolai
tanítói v., legalább 1–3 év
Lf. két évfolyam alsó tago- pedagógus munkakörben
zatos tanulóiból álló össze- szerzett szgy.
vont napközis csoport ve- Elõny: általános iskolai tazetése)
nítói v. mellett angol/testnevelés/rajz mûveltségterület, angol nyelvbõl
„C” típusú általános
nyelvvizsga.
tanító-testnevelés szaktanító
Lf: alsó tagozat 1–4. évfolyamán testnevelés tantárgy tanítása, versenyfelkészítés, versenyeztetés,
úszásoktatás tanórai keretben.

fõiskola-általános iskolai
tanítói v., testnevelés mûveltségterület,
legalább 1–3 év pedagógus munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: angol nyelvbõl
„C” típusú általános
nyelvvizsga

Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más alkalmazotti álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány ( amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
*

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosult általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

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

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza
igazgató
2170 Aszód,
Kossuth Lajos út 72.

magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
szakirányú egyetemi v. és
szakképzettség vagy nem
Lf: az intézmény szakmai szakirányú egyetemi végirányítása, vezetése, mun- zettségû pályázó esetén
káltatói joggyakorlás, az
felsõfokú szakirányú munintézmény mûködésével,
kaköri szakvizsga, vagy
mûködtetésével kapcsola- fõiskolai könyvtárosi képtos minden olyan feladat,
zettség, felsõfokú szakirámelyet jogszabály nem utal nyú végzettségének és
más hatáskörébe.
szakképzettségének megA munkakör betöltõjének felelõ feladatkörben vagy
irányítása alá tartozó szea hivatkozott szakvizsgámélyek száma: 5 fõ
nak megfelelõ feladatkörben legalább ötéves szgy,
2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség
esetén legalább tízéves
szgy, magasabb vezetõ beosztás ellátására szóló
megbízást az kaphat, aki
az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
Elõny: könyvtárosi területen szerzett legalább három év vezetõi tapasztalat,
közmûvelõdési szakirányú
közép- vagy felsõfokú v.,
idegennyelv-ismeret, magas szintû számítógép-kezelõi jártasság, kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

ÁEI: 2012. jún. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
máj. 31-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony [újonnan létesített jogviszony esetén
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.)
21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – három
hónap próbaidõ kikötésével].
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A pályázat beérkezésének
idõpontja:
2012. ápr. 10. 16 óra.
A pályázat elbírálásának
rendje: a Korm. rendeletben
leírtak alapján a bíráló bizottság írásos javaslatának
kialakítását követõ testületi
ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.,
om., szakmai gyakorlat igazolása, a pályázat elbírálásánál elõnyt jelentõ feltételek
igazolása, b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot
a véleményezésben elbírálásban részt vevõk teljes körûen
megismerhetik és a pályázati
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anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz, nyilatkozat, mely szerint nem áll
nyilvános könyvtárban, közmûvelõdési intézményben
végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázat zárt vagy nyílt ülésen
történõ tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban,
két lefûzött példányban,
„Közmûvelõdési intézményvezetõi pályázat Aszód”
megjelöléssel ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani.
Pc: Aszód Város Önkormányzat polgármestere
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.
f: Aszód város polgármestere
Tel.: (28) 500-666
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. márc. 7.
Aszód Város Önkormányzat
honlapja: www.aszod.hu
(az NKI közzététellel egyidejûleg)
Szeged megyei Jogú Város
Közgyûlése
6745 Szeged,
Széchenyi tér 11.

Tömörkény István
Mûvelõdési Ház
6771 Szeged,
Magyar u. 14.
igazgató

felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendLf: az intézményvezetõ a
szerérõl, követelményeirõl
közmûvelõdési feladatok
ellátása mellett magasabb és a képzés finanszírozávezetõi megbízás keretésáról szóló 1/2000. (I. 14.)
ben végzi az intézmény
NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetési-szeralapító okiratában foglalt
feladatok ellátásának koor- vezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
dinálását, irányítását,
ellenõrzését, az intézmény ismereteket is nyújtó

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
jún. 30-éig, határozott idõre,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap, ill. azt követõ közgyûlés napja.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
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Szigethalom Város
Önkormányzata
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.
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mûködésének biztosítását,
az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttmûködik a településrész közmûvelõdésében résztvevõkkel.

közmûvelõdési intézményvezetõ tanfolyam
eredményes elvégzésének
okirattal történõ igazolása,
legalább ötéves szgy,
kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység, büntetlen
elõélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Magasabb vezetõi beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
nevezhetõ ki.

által létrehozott, a betöltendõ
munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ
bizottság hallgatja meg, majd
a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése dönt.
A pályázat elbírálásáról a
közgyûlés döntését követõen
értesítjük a pályázókat.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és a
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön. (a pályázó
pontos személyi adataival),
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b.,
om., publikációs jegyzék és a
kiemelkedõ közmûvelõdési
tevékenységet igazoló referenciák, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat tartalmát az
elbírálásban részt vevõ személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
öt éves szgy igazolása.
A pályázat iránt érdeklõdõk
részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális
és Sportirodája ad
felvilágosítást
6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.
Tel.: (62) 564-208.

Hegedûs Géza Városi
Könyvtár
2315 Szigethalom,
József A. u. 59.
igazgató

magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, szakirányú
egyetemi v. és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetõi megbízás
2017. jún. 30-éig, határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
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Lf: a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény,
valamint Szigethalom Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a közmûvelõdés helyi szabályozásáról szóló 9/2001.
(VI. 15.) rendeletében foglaltak alapján a könyvtár
törvényes mûködtetésének
biztosítása, vezetõi
feladatainak ellátása.

végzettséggel és felsõfokú
szakirányú munkakör
szakvizsga, vagy fõiskolai
könyvtárosi képzettség,
a felsõfokú szakirányú
végzettségének és szakképzettségének vagy az
nem szakirányú egyetemi
végzettséggel és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
Elõny: legalább 1–3 éves
vezetõi gyakorlat.

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat leadási határidejét soron követõ rendes
képviselõ-testületi ülés,
legkésõbb 2012. jún. 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Oktatási-,
Kulturális- és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Koordinációs Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel együtt, végzettséget,
szakképzettséget tanúsító okirat bemutatása, vagy hiteles
om., b., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, digitális
változatban (CD lemezen) is,
a munkakör megnevezésével:
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„Hegedûs Géza Városi
Könyvtár igazgatói munkakör” megnevezéssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Szigethalom Város
Önkormányzatának
polgármestere
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.
f: Tézsláné Farkas Klarissza
intézményi referens
Tel.: (24) 403-657/135 mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. április 25.
Szigethalom Város honlapja.

A közlöny zárása után érkezett közlemények,
pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazzák.
A nemzeti erõforrás miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján pályázatot hirdet az
EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA (BAJA)
rektori megbízatásának ellátására.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás 2012. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Baja, Szegedi út 2.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– legalább három év vezetõi gyakorlat,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.
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Elõnyt jelent:
– a neveléstudományok, a mûszaki tudományok vagy a közgazdaságtudományok területén szerzett tudományos fokozat,
– széleskörû nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a határon túli magyar felsõoktatási intézményekre.
A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– a fõiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– kapcsolattartás a fõiskola, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 97.§ (5) bekezdése,
valamint a 2011. évi CCIV. törvény 36. § (3) bekezdés ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– vagyonnyilatkozat-tételt,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai
tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: A vezetõi beosztás 2012. augusztus 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 7.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.nki.gov.hu) 2012.
április 5-én történõ megjelenést követõen 2012. május 7-ig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Felsõoktatásért és Tudománypolitikáért Felelõs Helyettes Államtitkárság
címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézmény fõtitkára, Vuityné dr. Pálity Ibolya ad.
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: (79) 524-624/117.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Fõiskola rektori megbízatására”.
Dr. Réthelyi Miklós s.k.
nemzeti erõforrás miniszter

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1043

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

1

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 közzétételtől számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési idő
betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek
beérkezését követő

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, szakképzettséget tanúsító om, b, vpr,
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat, amelyben a
pályázó hozzájárul, hogy a
véleményezésre jogosultak
a pályázat tartalmát
megismerjék.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban,
postai úton vagy személyesen: dr. Tóthné dr. Sass
Mónika jegyző, Balatonfenyves, 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 Napközi Otthonos Óvoda
Gógánfa-Zalaerdőd-Ukk
8346 Gógánfa,
Kisfaludy u. 2.
Lf: óvodavezetői feladatok teljes körű ellátása.

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

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás, határozott időre öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal:
498/1/2012., valamint a
munkakör megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
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benyújtani vagy személyesen: Damjanovics József
polgármester részére.
Pc: Gógánfa
Község Önkormányzata
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.
f: Damjanovics József polgármester.
Tel.: (70) 339-8893.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Gógánfa Község Önkormányzatának 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 intézményvezetői, továbbá az alapítói
okirat szerinti feladatok
ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló
törvényben, a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.

A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdése és 18. §-a
szerinti v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, továbbá
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a felsőfokú iskolai végzettségnek és
szakképzettségnek megfelelő legalább öt év
pedagógus munkakörben
eltöltött szgy, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, az intézményben
fennálló határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek
teljesülése, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan becsatolása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §
(9) és (13) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendelet rendelkezései szerint. A képviselő-testület a
pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, om, b, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem
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áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, 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 anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen: Kakucs Község 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 szereplő előírás teljesítése, azaz
felsőfokú iskolai v. és
szakirányú szakképzettség, másodszor és további alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy, büntetlen
előélet, vagyonnyilatkozat 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 képviselőtestületi ülés.
Pc: Kisszállás Község
Önkormányzata
f: (77) 557-010.
A pályázat további közzétételének helye, ideje: helyben szokásos módon:
2012. május 2.

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

Napsugár Óvoda
4564 Nyírmada,
Sugár út 1.

Felsőfokú óvodapedagógiai iskolai v. és szakképzettség, 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 közzétételtől számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követő 60 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyző által hitelesített
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Polgár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4090 Polgár,
Barankovics tér 5.

2

Napsugár Óvoda
és Bölcsőde
4090 Polgár,
Bessenyei út 4–5.
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Óvodapedagógusi diploma vagy konduktoróvodapedagógusi v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Előny: a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
v., vagy közoktatásvezető szakképzettség,
nyelvvizsga megléte.

om, 30 napnál nem régebbi
b, szakmai ön, vpr, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 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.
ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályáza-
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tának tartalma közölhető
harmadik személlyel.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal
(3749-2/2012.), valamint
„Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázat” 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, pedagógus-szakvizsga, legalább
ötéves szgy, nevelési
intézményben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny: vezetői gyakorlat,
ill. szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig szól.
Pbhi: a KSZK oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a Korm. rendelet rendelkezése az irányadó.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, saját kezűleg írt személyes és szakmai ön, az óvoda vezetésére vonatkozó
szakmai program, om, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban lévő személyes adatokat a pályázati eljárásban közreműködők
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesenelőzetes egyeztetés nyomán- munkaidőben az önkormányzat polgármesterénél, két példányban (3630
Putnok, Kossuth út 5.).
Tel.: (48) 530-030.
f: Ambrus Katalin, Polgármesteri Hivatal, 3630
Putnok, Kossuth út 5.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap
PVTV képújsága.
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Sárszentmihály
Községi Önkormányzat
8143 Sárszentmihály,
Fő út 54.
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Sárszentmihályi
Napközi Otthonos Óvoda
8143 Sárszentmihály,
Kossuth L. u. 7.

Főiskola, főiskolai szintű
óvodapedagógusi v. és
pedagógus-szakvizsga,
pedagógusként szerzett
legalább öt év szgy, másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógusszakvizsga, keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat a képviselőtestület bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
saját kézzel írott részletes
szakmai ön, az eddigi munkakörök, 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 bizottságok nyilvános vagy
zárt ülésen tárgyalják
a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázat megnevezésével: „óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Sárszentmihály
Községi Önkormányzat
8143 Sárszentmihály,
Fő út 54.
f: Kalmár Tibor polgármester.
Tel.: (22) 245-005.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
NKI internetes honlap,
Sárszentmihály Községi
Önkormányzat hivatal
honlapja.

Lf: Sárszentmihály, Kossuth L. utca 7. sz. alatti
székhellyel, intézmény
óvodavezetői feladatainak
ellátása az irányadó
jogszabályoknak
megfelelően.
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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 szakképzettség, az óvodában pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy, a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg 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 megjelenéstől 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szgy-t igazoló om,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 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.

A Kjt. valamint a Korm.
rendelet, valamint a
Közokt.tv., a nevelésioktatási intézmények
működési rendjéről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletnek és a pedagógus-továbbképzésről
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rendeletnek való megfelelés,
felsőfokú v., pedagógus
munkakörben eltöltött
legalább ötéves szgy., a
Közokt.tv. 17. § (3) bekezdésben foglalt (német
nemzetiségi óvodapedagógusi v.)
Előny: pedagógusszakvizsga keretében
megszerzett intézményvezetői szakképzettség
(közoktatás-vezetői
szakvizsga), közép- vagy

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 14-éig szól.
Pehi: a megjelenéstől számított 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 dokumentumok eredetiben történő
bemutatása), adatvédelmi
nyilatkozatot, valamint egy
hónapnál nem régebbi b,
hozzájáruló nyilatkozatot
melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban résztvevők megismerhessék a pályázatát.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
azonosítószámmal és a

Tagintézmények:
Kék Óvoda,
Napsugár Óvoda
2083 Solymár,
József Attila u. 1.
Igazgatói álláshely
Intézményvezető (magasabb vezetői megbízás)
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Szentmártonkáta Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2254 Szentmártonkáta,
Rákóczi út 52/A

2

Napközi Otthonos Óvoda
2254 Szentmártonkáta,
Úttörők útja u. 1.
Lf: az óvodában vezetői
és óvodapedagógusi feladatok ellátása, az óvodához központi konyha
tartozik az ezzel kapcsolatos vezetői feladatok
ellátása.

3
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felsőfokú államilag elismert 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 megjelenésének helye:
NKI internetes oldal.

Főiskola, óvodapedagógus v., pedagógus-szakvizsga, szgy a Közokt.tv.
18. § (1) bekezdés
c) pontja szerint, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pehi: 2012. jún. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület bírálja el a 2012.
június 28-ai ülésén. A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, 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, valamint 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 polgármester
Tel.: (20) 974-0139 vagy
(29) 462-101.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. április 10.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv
1

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

Meghirdetett munkahely
2

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

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

Egyetem, egyetemi szintű tanári v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, pedagógus munkakörben
szerzett – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett,
18. életév betöltése, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 elbírálásában résztvevők megismerhetik, 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 hozzájárul-e, vagy zárt ülés
tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal
(5226/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva
kell benyújtani, vagy személyesen: 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 megjelenésének 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 alapító okiratának megfelelően az intézményegységeit: Cserkeszőlő – Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár; Tiszasas
– Általános Iskola, Óvoda; Szelevény – Általános
Iskola, Tiszainoka Óvoda,
felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért,

Főiskola, szakirányú
felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga (másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség), vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, szakirányú – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 18. §
(1) d) pontja szerint az
intézményvezetői megbízás feltétele a nevelési-

ÁEI: 2012. aug. 8.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 7-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. jún. 19.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályban foglaltak szerint
történik.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései, valamint a
belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om,
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Csévharaszt
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2212 Csévharaszt,
Kossuth út 43/B

2
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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 egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett
vezetői gyak., közoktatás-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 pályázattal összefüggésben, nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen
történő tárgyalását kéri, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(518/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„általános művelődési központ igazgató” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Cserkeszőlő Község
Önkormányzata
5465 Cserkeszőlő,
Köztársaság tér 1.
f: Szokolai Lajos polgármester
Tel.: (56) 568-451.

Balla Károly
Általános Iskola
2212 Csévharaszt,
Kossuth út 43.

A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdésében meghatározott felsőfokú v.,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, pedagógus-szakvizsga,
másodszor vagy további
alkalommal történő megbízás esetén pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt éves pedagógus munkakörben
szerzett gyak.
Előny: hasonló munkakörben szerzett legalább
ötéves vezetői gyakorlat.

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

Lf: az önállóan működő
intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
külső szervek előtti képviselete, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a nevelő és
oktató munka tervezése,
szervezése, irányítása,
értékelése, ellenőrzése és
a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése,
ellenőrzése. Fenti adatok
ellátása a mindenkori
költségvetési keretből kell
hogy megvalósuljon.
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fejlesztési elképzeléssel
együtt, om, b, nyilatkozat,
amelyben hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázati eljárásban
résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-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 polgármester.
Tel.: (29) 493-001.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.csevharaszt.hu
Williams tv.
NKI internetes honlap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a magasabb vezetői
megbízás feltétele az intézményben pedagógus
munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csevharaszt.hu honlapon 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 pedagógus-szakvizsga, ill.
azzal egyenértékű képzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy, nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan

ÁEI: 2012. aug. 16.
2017. aug. 15.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől 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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Fót Város
Önkormányzatának
Képviselő Testülete
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.
Tel.: (27) 535-365

2

Garay János
Általános Iskola
2151 Fót,
Arany János u. 20–26.
Lf: az intézmény egyéni
felelősségű irányítása, a
szakszerű és törvényes
működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai 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 oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas peda-
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időre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet.
Előny: közoktatási intézményben vagy nemzetiségi oktatási intézményben szerzett vezetői
gyak, német- és/vagy
horvátnyelv-tudás.

hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat, hogy a
pályázó nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal
(459/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Felsőcsatár Község
Önkormányzata
9794 Felsőcsatár,
Petőfi u. 74.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. április 23.

Szakirányú pedagógus v.,
legalább öt év szgy, pedagógus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékű szakképesítés.
Azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében előnyben részesül a
fóti helyismerettel rendelkező pályázó.
Sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége van.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. júliusi képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: pályázatbontás a megjelenéstől számított 35. napon
14 órakor lesz a polgármesteri hivatal házasságkötő-termében a pályázók
részvételével.
A pályázók a képviselőtestületi ülés pontos időpontjáról telefonos értesítést kapnak.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

gógiai munka, az ésszerű
és takarékos gazdálkodás
biztosítása.

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 feladatok teljes körű ellátása.
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vp. a pótlékalap 300%-a,
továbbá fóti magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai ön, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szüksége kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott küldeményként, két példányban „intézményvezetői pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal
2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.
Szakirányú felsőfokú v.,
iskolaigazgatói
– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás, határozott időre öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
499/1/2012., valamint a
munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva
kell benyújtani vagy személyesen: Damjanovics József
polgármester részére.
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Gyöngyös-Pálosvörösmart
Intézményfenntartó
Társulás
3200 Gyöngyös,
Fő tér 13.

2

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

3

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, továbbá
tanítói vagy az iskolában
oktatott tantárgynak vagy
műveltségi területnek
megfelelő főiskolai vagy
egyetemi szintű tanári v.
és szakképzettség, legalább ötéves szgy, pedagógus-szakvizsga, igazgatói megbízást az kaphat, aki a pályázat kiírójával közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazottnak
kinevezhető.
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Pc: Gógánfa Község
Önkormányzata
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.
f: Damjanovics József polgármester.
Tel.: (70) 339-8893.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Gógánfa Község Önkormányzatának honlapja
www.goganfa.hu
2012.március 28.
ÁEI. 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történ megjelenést követő 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, közjegyző
által hitelesített om, b, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt
megismerhetik.
Pc: Gyöngyös Város
Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási
és Intézményirányítási
Igazgatóság
f: Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán:
Gubancsik Lászlóné
igazgató
Tel.: (37) 510-329 telefonon vagy személyesen előzetes időpont-egyeztetést
követően.
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Gyula Város
Önkormányzata
5700 Gyula,
Petőfi tér 3.

2

Román Gimnázium,
Általános Iskola
és Kollégium
5700 Gyula,
Líceum tér 2.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
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Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség, román
nyelv tanítására jogosító
tanítói, tanári, nyelvtanári v., legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, ötéves
vezetői gyak., pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogosultak véleményének, egyetértésének kikérése után
Gyula Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, om, b,
valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, legalább öt év
feletti szakmai tapasztalatot
igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: két nyomtatott,
összefűzött példányban és
egy CD lemezen történik,
postai úton, a beosztás
megnevezésével: „igazgató” ellátva kell benyújtani
vagy személyesen Gyula
Város Polgármestere,
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dr. Görgényi Ernő, 5700
Gyula, Petőfi tér 3.
Pc: Gyula Város
Polgármesteri Hivatala
5700 Gyula,
Petőfi tér 3.
f: dr. Gulyás Imre önkormányzati és oktatási osztályvezető.
Tel.: (66) 526-860.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. április 10.
Helyben szokásos módon.
Az intézmény honlapján.
Gyulai Alapfokú
Közoktatási Intézmény
5700 Gyula,
Ady Endre u. 19.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

ÁEI: 2012. júl 2..
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogosultak
véleményének, egyetértésének kikérése után Gyula
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, om, b,
valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, legalább öt év
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feletti szakmai tapasztalatot
igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez).
A pályázat benyújtásának
módja: két nyomtatott,
összefűzött példányban és
egy CD lemezen történik,
postai úton, a beosztás
megnevezésével: „igazgató” 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 önkormányzati és oktatási osztályvezető.
Tel.: (66) 526-860.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény működtetésével,
képviseletével felmerülő
feladatok ellátása, szakmai munka irányítása, az
intézmény törvényes működésének biztosítása,
munkáltatói jogkör
gyakorlása.

Főiskola, közintézmény
működtetésével kapcsolatos – legalább 3–5 év
vezetői tapasztalat, büntetlen előélet, magyar
állampolgárság, pedagógus-szakvizsga, másodszori alkalommal történő megbízás esetén
intézményvezetői
szakképzettség.
Előny: felsőfokú képesítés, intézményvezető,
kompetencia alapú oktatás terén szerzett tapasztalat, 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 jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 7.
Pehi: 2012. júl. 5.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: képviselőtestületi döntés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, om, b, kompe-
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tencia alapú oktatás terén
szerzett tapasztalatok ismertetése, TIOP és
TÁMOP pályázati rendszerben szerzett projektírói
és projektmenedzseri tapasztalatok ismertetése
(projektazonosító feltüntetése), írásos nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázó anyagában a döntési
folyamatban részt vevők
betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő 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 intézményegység intézményvezetői feladatokat is.

Főiskola, a Közokt.tv.
18. § (7) bekezdése alapján: pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú v., és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, vagy felsőfokú közművelődési
képzettség és kiemelkedő
szakmai tevékenység,
legalább öt év szgy
– legalább három–öt év
vezetői tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.
Előny: közoktatásszakértő, tanügyigazgatási szakértő,
közművelődési szakértői
v., megbízás.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 3.
Pehi: 2012. jún. 4.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
– a jogszabályban előírt
véleményezési eljárást követően – az Ikervári ÁMK
Intézményfenntartó Társulás 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 meghallgatáson kell bemutatni),
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munkaviszonyról, kiemelkedő oktatási, közművelődési tevékenységről, eredményekről szóló igazolások, b, hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(45/2012.), valamint a beosztás megnevezésével:
„ÁMK igazgató” ellátva
kell benyújtani vagy elektronikus 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 kapcsolatban 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 Művelődési Központot, e feladatán belül az alapító okiratnak megfelelően az
intézményegységeit: óvoda, általános iskola
(gyógypedagógiai tagozattal), alapfokú művészetoktatási, könyvtári,
közművelődési, a pedagógus-művelődési program

Általános iskolai tanári
v., pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy, az Izsáki
ÁMK-ban pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás vagy a megbízással 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: az illetmény 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 intézményegységek együttműködéséről,
tevékenységük összehangolásáról, felel az intézmény szakszerű, hatékony
és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért, szakmai feladatainak
részletes felsorolását az
1993. évi LXXIX. törvény
54–55. §-ai tartalmazzák,
a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
tartalmazza.

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 intézményvezetői, tovább az alapítói
okirat szerinti feladatok
ellátása, különös tekintettel a Közokt.tv.-ben a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

8. szám
4

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, az ÁMK-ra
vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
om, szgy igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséről, nyilatkozat arról, hogy a pályázat
elnyerése esetén nem áll
fenn a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati 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 megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 29.
Izsák Város honlapja:
2012. március 29.
A Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdése és 18. §-a
szerinti v. és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, továbbá Másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, a
felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzett-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás
2017. júl. 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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. törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.
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ségnek megfelelő legalább öt év pedagógus
munkakörben eltöltött
szgy, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, az
intézményben fennálló
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
jogviszonyban történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás feltételeinek
teljesülése, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pehi: a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §
(9) és (13) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendeletben meghatározottak szerint. A képviselőtestület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Illetmény, jutatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket is részletező
programot, om, b, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és hogy nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, 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 anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen kell benyújtani
Kakucs Község Polgármesteri 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

2

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 iskolaigazgatói feladatok ellátása.

8. szám

3

4

Felsőfokú iskolai v.,
– a Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, pedagógus-szakvizsga, a közoktatásról szóló törvény
18. §-ában foglaltak szerint, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy, az intézményben pedagógus
munkakörben fennálló
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny: vezetői gyakorlat
– legalább öt év feletti
vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: jó
szintű – vezetésiszervezési készség
együttműködési és kommunikációs 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 következő ülésén a személyes
meghallgatását követően
bírálja el a pályázatokat és
hozza meg döntését.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot
a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések,
om. (alkalmazás esetén
eredeti oklevél bemutatása),
b, nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes
körűen megismerhetik és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
helye: írásban, zárt borítékban, egy fűzött és egy be
nem fűzött példányban,
valamint elektronikus adathordozón, postai úton és
személyesen: Kállósemjén
Nagyközség Polgármester
részére lehet benyújtani.
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Mezőcsát Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1.

2

Általános
Művelődési Központ
3450 Mezőcsát,
Szent István út 35.
Lf: intézményfenntartó
társulásban önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetése
és irányítása, az intézmény (óvodák, általános
iskolák, pedagógiai szakszolgálat, könyvtár és
művelődési ház) szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodása, munkáltatói jogok
gyakorlása, döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, az intézmény
kötelezően előírt szabályzatainak elkészítése, beszámolók készítése
a képviselő-testület
számára.

Nádudvar Város
Önkormányzata
4181 Nádudvar,
Fő út 119.

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

3

Felsőfokú képesítés,
tanár szakképesítés,
vezetői gyakorlat
– legalább öt év feletti
vezetői tapasztalat,
szakmai gyakorlat
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, közoktatás vezetői
szakvizsga.
Előny: angol nyelvből
alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap
szintű nyelvtudás, német
nyelvből alapfokú
C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás, felhasználói
szintű MS Office
(irodai alkalmazások).

Egyetem, vezetői tapasztalat – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása,
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Pc: Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4324 Kállósemjén,
Kossuth út 112.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 12.
www.kallosemjen.hu
2012. március 12.
ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 25.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 nyilatkozat- és összeférhetetlenségi nyilatkozattételi szándéknyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban,
postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámmal (469/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani vagy
személyesen:
Rákosi Ildikó részére,
3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1.
f: Domján László polgármester vagy Rákosi Ildikó
jegyző.
Tel.: (49) 552-046.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Csáti Újság,
2012. április 10.
Mezőcsáti Kistérség,
2012. április 25.
ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-éig, határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogvi-
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Lf: az Ady Endre Művelődési Központ vezetőjének feladata a közművelődési, a kollégiumi, a
könyvtári és a Népi Kismesterségek és Szolgáltató mesterségek Szakiskolája intézményegységek
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás az intézmény
közép- és hosszú távú
fejlesztési céljának stratégiájának kidolgozása,
a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály 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 vezetésiszervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézményvezetői tanfolyam
eredményes elvégzése és
legalább ötéves szgy, a
felsőfokú közművelődési
végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő
területe, vagy könyvtári
egyetemi végzettséggel
és szakképzettséggel,
vagy nem szakirányú
egyetemi végzettséggel
és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgával, 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 megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
szakvizsga, vagy a 6. §
(7) bekezdése alapján a
megbízást követő
két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás a 6. §
(8) bekezdésében foglaltak kivételével, a mun-

szony időtartama: határozatlan 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 hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai
életrajz, vpr, nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem
járul hozzá, nyilatkozat,
hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, nyilatkozat,
hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő 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 megjelenésének helye: Nádudvari
Hírek című újság, Nádudvar Város Önkormányzatának honlapja.
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káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe határozatlan
időre kinevezhető, magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerinti jog a szabad
mozgás és tartózkodás
gyakorlásához, ill. bevándorlási, vagy letelepedési 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 szakképzettség, öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől 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 szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 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.

Felsőfokú képesítés,
felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai szintű) iskolai
v. és közoktatási vezető
szakirányú szakképzettség, pedagógus munkakörben – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.

Lf: ÁMK-igazgató, aki
egyidejűleg ellátja az
ÁMK Általános Iskola
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Sárospatak Város
Önkormányzata
3950 Sárospatak,
Kossuth u. 44.

2
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intézményegység igazgatói 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 meghallgatáson kell bemutatni), munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról, kiemelkedő közművelődési tevékenységről
szóló igazolások, b, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy a pályázat
zárt vagy nyílt ülésen
történő tárgyalását kéri.
A pályázatot postai úton, a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal
(339/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„ÁMK igazgató” kell
benyújtani.
Pc: Rábapatona Község
Önkormányzata
9142 Rábapatona
Kossuth u. 18.
f: Jutasi Kálmán polgármester.
Tel.: (96) 583-000.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
2012. április.

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 megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretén
belül szerzett intézményvezetői 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: jogszabályi előírás szerint.
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Sárszentmihály Községi
Önkormányzat
8143 Sárszentmihály,
Fő út 54.

2

Zichy Jenő
Általános Iskola
8143 Sárszentmihály,
Fő út 50.
Lf: Sárszentmihály Községi Önkormányzat
Zichy Jenő Általános
Iskolájának vezetése és az
ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok,
tanügyi igazgatási feladatok, személyzeti munka
ellátása, gazdálkodási
feladatok.
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legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy, [kivéve a fenti
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat].
Előny: tudományos tevékenység, 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 megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
2012. ápr. 20.

Főiskola, felsőfokú pedagógusi v., pedagógusszakvizsga és intézményvezetői szakképzettség, pedagógusként
szerzett legalább öt év
szgy, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat a képviselőtestület bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
saját kézzel írott részletes
szakmai ön, az eddigi munkakörök, 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 képviselőtestület és a bizottságok
nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalják
a pályázatot.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázat megnevezésével: „iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Sárszentmihály Községi
Önkormányzat
8143 Sárszentmihály,
Fő út 54.
f: Kalmár Tibor polgármester.
Tel.: (22) 245-005.
A pályázat további megjelenésének 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 pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség, az általános iskolában pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg 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 megjelenéstől 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz mellékelni
kell: om, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 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 megjelenésnek helye:
NKI internetes honlap.
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Surján
Oktatási
Intézményfenntartó
Társulás
7472 Szentbalázs,
Fő u. 85.

2

Szentbalázsi
Körzeti Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
7472 Szentbalázs,
Fő u. 33.
Lf. az irányadó jogszabályokban és a munkaköri
leírásban meghatározott
feladatok ellátása, a fenntartó felügyelet és ellenőrzése mellett önállóan
vezeti és képviseli a költségvetési szerve, ellátja az
alapító okirat szerinti
tevékenységeket, felel az
intézmény ingyenes használatába adott vagyon
rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért,
valamint a költségvetési
szervben folyó szakmai
munkáért.

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.
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Főiskola, pedagógusszakvizsga, legalább
ötéves vezetői tapasztalat
– legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető és rendelkezik
közoktatás-vezetői
szakképesítéssel.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az Intézményfenntartó Társulás
együttes képviselő-testületi
ülésen dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-ot igazoló szakmai ön, vpr, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, b,
om, nyilatkozatot az adatkezeléshez az 1992. évi
LXIII. törvény alapján,
hogy hozzájárul-e teljes
pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámmal
SZI1/196-1/2012., valamint
a beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” megnevezéssel ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
dr. Sárhegyi Judit, 7472
Szentbalázs, Fő u. 85.
Pc: Surján Oktatási
Intézményfenntartó
Társulás – Szentbalázs
7472 Szentbalázs,
Fő u. 85.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai v.
és szakképzettség a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdéseiben és
18. § (1) bekezdésében
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Lf: az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe.

meghatározottak alapján,
továbbá pedagógusszakvizsga, ötéves szgy,
másodszor és további
alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, a
magasabb vezető beosztás ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Előny: közoktatásvezetői szakképesítés,
öt év vezetői gyak.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. máj. 2.
Pehi: a véleményezési határidő 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 elképzelésekkel, b, közjegyző által
hitelesített om, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők
megismerhetik, ill. a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a
pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról,
hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés
keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
helye: postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani a munkakör megnevezésével: „igazgató”.
Pc: Szentgál Község
Önkormányzata
Polgármestere
8444 Szentgál,
Fő u. 11.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
az önkormányzat honlapján,
www.szentgal.hu
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja,
hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt
és annak dokumentumait
megismerhessék.
A Lőrincze Lajos Általános
Iskola és Óvoda többcélú
közös igazgatású közoktatási intézmény 2012.
aug. 1.–2012. aug. 31. között működik ebben a formában, 2012. szept. 1-jétől
pedig Lőrincze Lajos Általános 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 gyakorlója: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete.
Lf.: feladata az intézmény
rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott
feladatok végrehajtásának
megszervezése, gondoskodik az intézményben
folyó szakmai tevékenység feltételeiről, koordinálja az intézményben
folyó pedagógiai tevékenységet, ellenőrzi az
intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások,
rendezvények folyamatát,
színvonalát, felelős az
intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a

Felsőfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga.
Előny: két tannyelvű
oktatási intézményben
szerzett tapasztalat, egyházi oktatási intézményben szerzett tapasztalat,
a magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől 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, fejlesztési elképzeléseket,
közjegyző által hitelesített
om, b, nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy a
pályázati anyagát a pályázat
elbírálásában részt vevők,
valamint az illetékes bizottságok és a képviselőtestület megismerhesse,
abba betekinthessen, nyilatkozatot arról [a személyes
adatokról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 3. §
(1) bekezdése alapján],
hogy a pályázati anyagban
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szabályszerű vagyonkezelésért és a takarékos gazdálkodásért, összeállítja és
elkészíti a fenntartó által
meghatározott szempontok és ütemezés szerint a
szakmai, tematikai
és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket,
dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet
jogszabály hatáskörébe
utal, működteti az intézmény minőségirányítási
programját, irányítja és
ellenőrzi az intézmény
dolgozóinak munkáját,
gyakorolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatban,
valamint a hatályos jogszabályokban biztosított,
hatáskörébe tartozó
munkáltatói jogköröket.

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, pedagógus munkakörben
szerzett gyak., legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, büntetlen
előélet, vagyonnyilatkozatra kötelezett.

8. szám
4

foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők betekintési jogának gyakorlásához
hozzájárul, nyilatkozatot az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény
szerint előírt vagyonnyilatkozat-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 megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. március 26.
ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 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 Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a
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pályázati adatbázisban szereplő 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 polgármester.
Tel.: (56) 586-071.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkakörrel kapcsolatos munkáltatói jogokat Tószeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. Az
egyéb munkáltatói jogok
gyakorlója a polgármester.
A munkáltatóval kapcsolatban 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, pedagógus-szakvizsga (másodszor vagy további alkalommal 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 képviselőtestület 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

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: az általános iskolai,
két tannyelvű általános
iskolai, alapfokú művészetoktatás, napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás biztosító, valamint közművelődési és
könyvtári feladatok

Lf: a Közokt.tv. szerint az
intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása.

3

Az 1993. évi
LXXIX. törvény
18. §-ban meghatározott
felsőfokú v., büntetlen
előélet, nagykorúság,
magyar állampolgárság,
legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szgy.

Magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett
személy, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
felsőfokú iskolai v.,
továbbá pedagógusszakvizsga, másodszor és
további alkalommal történő megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szgy, legalább öt
év pedagógus vezetői
munkakörben szerzett
szgy, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása, a pályázati

8. szám
4

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális 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 pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy
vele szemben összeférhetetlenség 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.
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől 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 nyilvánításának jogát fenntartja.
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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, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és személyesen lehet benyújtani a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva.
Pc, f: Dr. Varga Andrea
jegyző
8314 Vonyarcvashegy,
Kossuth u. 42.
Tel.: (83) 348-033/23 mellék.
Az intézmény megtekintésére az időpont ugyanitt
egyeztethető.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

Xántus János
Gyakorló Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Gazdasági vezető

Egyetemi, főiskolai v.,
oklevél, gazdasági, ill.
pénzügyi szakirány, mérlegképes 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 gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai
feladatiról és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
3. számú melléklete
5. pont szerinti intézményvezetői munkakör
betöltéséhez meghatározott felsőfokú képesíté-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai ön, vpr. és
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3

sek valamelyike, a
4/2010. OKM rendelet 3.
§- szerint: pedagógus
munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai v. és szakképzettség
és pedagógus-szakvizsga,
szakképesítésnek megfelelő pedagógus munkakörben szerzett legalább
öt év szgy, ha a vezetői
megbízást pszichológus
kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai
vagy tanácsadói szakvizsgával kell rendelkeznie, ha a pedagógiai
szakszolgálat intézménye
több különböző pedagógiai szakszolgálat feladatait látja el, az intézmény
vezetésére az kaphat
megbízást, aki bármelyik, az ellátott feladatokra létrehozható pedagógiai szakszolgálat intézménye vezetői megbízásához szükséges meghatározott feltételeknek
megfelel.

4

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 megjelenésének 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 viselkedéskultúra
(óraadó tanár)

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.

Főiskolai néptánctanár v.
Elvárt képességek készségek: jó szervezőkészség, kreativitás,
koreográfiák készítése.

ÁEI: 2012. aug. 1.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: folyamatos, de legkésőbb 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók, étkh.

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 viselkedéskultúra
(óraadó tanár)
Filozófia
(óraadó tanár)
Tánc és dráma
(óraadó tanár)
a fenti szakok párosítva is
elképzelhetők (megfelelő
v. esetén)
Egressy Béni
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
6120 Kiskunmajsa,
Hősök tere 5.
Tel.: (77) 481-402

Néptánctanár (részmunkaidő, heti 18. óra)
Az álláshely középtávon
teljes állássá bővülhet.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, korábbi
munkaviszonyok igazolása,
hozzájárulás a pályázatban
foglalt személyes adatok a
pályázati eljárással összefüggő 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)

Egyetemi vagy főiskolai
végzettség.

Gépészmérnök tanár vagy
műszaki tanár
(határozatlan idejű)
Matematika–bármely
szakos középiskolai tanár
(határozatlan idejű)

Egyetemi végzettség.

Földrajz–rajz szakos tanár
(határozatlan idejű)

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
1

Xantus János Gyakorló
Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Meghirdetett munkahely
2

Iskolapszichológus
Iskolapszichológus
(GYES-en lévő kolléga
helyére,
határozott időre)

Képesítési és egyéb feltételek
3

szakirányú egyetemi v.,
legalább öt év szgy.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

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 összefüggő 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
1

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt,
Fő út 12.

Meghirdetett munkahely
2

Pilisszentkereszti
Közösségi Ház
és Könyvtár
2098 Pilisszentkereszt,
Forrás u. 7/F

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

Közművelődési szakirányú egyetemi vagy főiskolai v., vagy – nem
szakirányú egyetemi v.
felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgával
és a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet szerint akkreditált 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 képviselőtestület 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 módunkban megjelentetni.
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4

ket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyam, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, közművelődési
intézményben szerzett
– legalább három év
feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Előny: közművelődési
intézményben szerzett
– legalább három–öt év
vezetői tapasztalat,
szakmai referenciák,
szlovák, német nyelv
ismerete.

vonatkozó, menedzser
szemléletű szakmai elképzeléseket tartalmazó program, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a testületi ülésen
a pályázó a nyilvános
tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint a munkakör megnevezésével: „intézményvezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Pilisszentkereszt
Község Önkormányzat
Lendvai József
polgármester
2098 Pilisszentkereszt,
Fő út 12.
f: Lendvai József polgármester.
Tel.: (26) 547-500.
A pályázat további közzétételének 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

1
Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)

Meghirdetett munkahely

2
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 munkáltatói jogok gyakorlása, és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése-oktatása mellett
gyermekvédelmi és pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelős vezetése,
valamint a végzettségének, szakképzettségnek,
szakképesítésnek megfe-

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3
Főiskola/egyetem, bármely intézményegység
vezetéséhez a jogszabályban előírt feltételek
megléte, továbbá pedagógus-szakvizsga,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári végzettség, konduktori, konduktortanítói, terapeuta szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy –
ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, továbbá a szakképzettségnek
megfelelő pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy,
VAGY

4
ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához
és harmadik személy
részére történő
továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén 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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Deák Ferenc tér 3.)
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lelő, kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó
feladatok ellátása.

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 meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működés,
magas színvonalú szakmai munka biztosítása,

3
– a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2.sz. melléklet I. rész II/2. pontjában a gyermekotthon
vezetőre meghatározott
felsőfokú képesítés és
szociális szakvizsga,
valamint legalább 5 év
felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben
szerzett szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– gyógypedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.
Főiskola/egyetem, az
adott pedagógiai szakszolgálat intézményében
pedagógus munkakör
betöltésére jogosító a
4/2010. (I.19.) OKM r.
2. § (2) bekezdés a), c),
e) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség valamelyike,
továbbá pedagógusszakvizsga megléte,
– a szakképesítésnek
megfelelő pedagógus
munkakörben szerzett –
legalább 5 év feletti
szakmai gyakorlat,

8. szám
4
rinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén
megszünteti.
Benyújtás módja és Pc:
postai v. személyes úton,
két eredeti példányban,
a pályázatnak a BácsKiskun Megyei Intézményfenntartó 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 megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt

8. szám
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Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét, Deák
Ferenc tér 3.)

2
szervezése, ellenőrzése,
munkáltatói jogok gyakorlása, a jóváhagyott
éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás
biztosítása, az intézmény
működésére vonatkozó
jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása, döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, végzettségnek, szakképzettségnek,
szakképesítésnek megfelelő, kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó
feladatok ellátása.

3
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
– Ha a vezetői megbízást
pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai vagy
tanácsadói pszichológus
szakvizsgával kell rendelkeznie.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

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 intézményegység vezetéséhez
a jogszabályban
előírt feltételek
megléte,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári végzettség, kon-
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személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a
fennálló 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 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),
legkésőbb a beadási határnapi keletbélyegzővel ÉS
elektronikus úton is:
csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor.
Tel.: (76) 680-135.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.
ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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 munkáltatói jogok gyakorlása, és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, a SNI-s gyermekek
nevelése-oktatása mellett
gyermekvédelmi és pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelős vezetése,
valamint a végzettségének, szakképzettségnek,
szakképesítésnek megfelelő, kinevezés szerinti
munkakörbe tartozó
feladatok ellátása.

3
duktori, konduktortanítói, terapeuta szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy
– ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, továbbá a szakképzettségnek
megfelelő pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy,
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,
valamint legalább 5 év
felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve a
közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,

8. szám
4
nyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a
fennálló 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 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),
legkésőbb a beadási határnapi keletbélyegzővel ÉS
elektronikus úton is:
csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor.
Tel.: (76) 680-135.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

8. szám
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Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)
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Kiskunfélegyházi
Általános Iskola,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(6100 Kiskunfélegyháza,
Szent Imre herceg
utca 1–3.)
igazgatói
(magasabb vezető)
beosztás ellátása
Lf: pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása
mellett a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók általános iskolai nevelésére-oktatására létrejött
többcélú közös igazgatású
közoktatási intézmény
felelős vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működés, magas színvonalú
szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok
gyakorlása, a jóváhagyott
éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás
biztosítása, az intézmény
működésére vonatkozó
jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása, döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a Közokt.tv.
54. §, 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatok
ellátása, végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő,
kinevezés szerinti mun-

3
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– gyógypedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.
Főiskola/egyetem, bármely intézményegység
vezetéséhez a jogszabályban előírt feltételek
megléte,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári végzettség, konduktori, konduktortanítói, terapeuta szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy
– ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, továbbá a szakképzettségnek
megfelelő pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
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ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló 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
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Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)

8. szám

2
kakörbe tartozó feladatok
ellátása.

3
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– gyógypedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

4
eljuttatásával (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),
legkésőbb a beadási határnapi keletbélyegzővel ÉS
elektronikus úton is:
csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor.
Tel.: (76) 680-135.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

Kiskunhalasi
Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola
és Nevelési Tanácsadó
(6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.)
igazgatói
(magasabb vezető)
beosztás ellátása

Főiskola/egyetem, bármely intézményegység
vezetéséhez a jogszabályban előírt feltételek
megléte,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári végzettség, konduktori, konduktortanítói, terapeuta szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy –
ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, felsőfokú pszichológus szakképzettség esetén klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsga, továbbá a szakképzettségnek megfelelő
pedagógus munkakör-

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
valamint véleményezés
és elbírálás céljából pályázati anyagának sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fenn-

Lf: pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása
mellett a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók általános iskolai nevelésére-oktatására létrejött
többcélú közös igazgatású
közoktatási intézmény
felelős vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működés, magas színvonalú
szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok
gyakorlása, a jóváhagyott
éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás
biztosítása, az intézmény
működésére vonatkozó
jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása, döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a Közokt.tv.

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)

2
54. §, 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatok
ellátása, végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő,
kinevezés szerinti munkakörbe tartozó feladatok
ellátása.

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 szakiskolai és kollégiumi
nevelése-oktatása mellett
gyermekvédelmi, szociális és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létrejött többcélú

3
ben szerzett legalább
5 év szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– gyógypedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.
Főiskola/egyetem, bármely intézményegység
vezetéséhez a jogszabályban előírt feltételek
megléte,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári végzettség, konduktori, konduktortanítói, terapeuta
szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga, valamint
pedagógus – munkakörben szerzett legalább
5 év szgy
– ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
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4
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 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),
legkésőbb a beadási határnapi keletbélyegzővel ÉS
elektronikus úton is:
csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor.
Tel.: (76) 680-135.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.
ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázati
anyagának sokszorosításához és harmadik személy
részére történő továbbításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása ese-
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2
közös igazgatású közoktatási intézmény felelős
vezetése, irányítása a
jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működés,
magas színvonalú szakmai munka biztosítása,
szervezése, ellenőrzése,
munkáltatói jogok gyakorlása. A jóváhagyott
éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás
biztosítása, az intézmény
működésére vonatkozó
jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása. Döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe. A közoktatási
törvény 54. §, 55. § (2)
bekezdésében foglalt
feladatok ellátása. Végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek
megfelelő, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

3
végzettség és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, felsőfokú pszichológus szakképzettség esetén klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsga, továbbá a szakképzettségnek megfelelő
pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, 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,
valamint legalább 5 év
felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szgy, VAGY
– a 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 3. sz. melléklet
6.1., illetve 6.2. pontjában a vezetőre meghatározott felsőfokú képesítés, és szociális szakvizsga, valamint legalább 5
év felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve a
közoktatás területén
betöltött munkakörben
szerzett szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg

8. szám
4
tén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló 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 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 megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)

2

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 létrejött többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény felelős vezetése,
irányítása, a jogszabályban meghatározottak
szerinti szakszerű és törvényes működés, magas
színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése,
ellenőrzése, munkáltatói
jogok gyakorlása, a jóváhagyott éves költségvetés
betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, az
intézmény működésére
vonatkozó jogszabályok,
fenntartói szabályzatok
betartása, betartatása,
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő,
kinevezés szerinti munkakörbe tartozó
feladatok ellátása.
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3
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– gyógypedagógusi végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

4

Egyetemi végzettség,
– az intézményben pedagógus munkakör betöltésére jogosító a közoktatási törvény szerinti
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
– pedagógus munkakörben szerzett – legalább
5 év szgy
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
– Ha nincs a képzés
szakirányának megfelelő
egyetemi szintű tanárképzés, akkor a képzés
szakirányának megfelelő
egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,
továbbá emellett pedagógus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevél,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
– legalább 5 év szgy.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti.
Benyújtás módja és Pc:
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)

2

Kiskunhalasi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
(6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.)
igazgatói
(magasabb vezető)
beosztás ellátása
Lf: az alapfokú művészetoktatási intézmény
felelős vezetése, irányítása a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működtetése, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói
jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe,
a jóváhagyott éves költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás biztosítása, az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása, a végzettségének, szakképzettségnek, szakképesítésnek

8. szám

3
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

4
postai v. személyes úton,
két eredeti példányban, a
pályázatnak a Bács-Kiskun
Megyei Intézményfenntartó
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 megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

Főiskola/egyetem, az
intézményben pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító a közoktatási
törvény szerinti iskolai
végzettség, szakképezettség, továbbá pedagógusszakvizsga,
– pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5
év feletti szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek 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 javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó
Központ
(6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.)
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2
megfelelő, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

3
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

4
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló 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 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),
legkésőbb a beadási határnapi keletbélyegzővel ÉS
elektronikus úton is:
csabainem@
mik.bacskiskun.hu
f: Bodnár Tibor.
Tel.: (76) 680-135.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.

Kiskunhalasi Óvoda,
Kollégium és Konduktív
Pedagógiai Intézmény
(6400 Kiskunhalas,
Esze Tamás lakótelep
6. sz.)
igazgatói
(magasabb vezető)
beosztás ellátása

Főiskola/egyetem, bármely intézményegység
vezetéséhez a jogszabályban előírt feltételek
megléte,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
valamint pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy –
ideértve a közoktatási
törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltakat is,
VAGY
– a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti szakképzettség, és a szakképzettség-

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Elbírálás módja, rendje: a
MIK vezetőjének javaslatára 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, előnyöket bizonyító okiratok
másolata, nyilatkozatok:
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázata és a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából pályázati anyagának sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához

Lf: a SNI-s gyermekek
konduktív neveléseoktatása feladatok ellátására létrejött többcélú
közös igazgatású közoktatási intézmény felelős
vezetése, irányítása a
jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű és törvényes működés,
magas színvonalú szakmai munka biztosítása,
szervezése, ellenőrzése,
munkáltatói jogok gyakorlása, a jóváhagyott
éves költségvetés betartá-
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sa, takarékos gazdálkodás
biztosítása, az intézmény
működésére vonatkozó
jogszabályok, fenntartói
szabályzatok betartása,
betartatása, döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a végzettségének, szakképzettségnek, szakképesítésnek
megfelelő, kinevezés
szerinti munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

3
nek megfelelő pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy,
valamint pedagógusszakvizsga.
A vezetői megbízás feltétele: az intézményben
(gyógypedagógiai tanári)
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben,
illetve a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Előny:
– konduktori végzettség,
– vezetői gyakorlat,
– közoktatás-vezetői
szakképzettség.

8. szám
4
hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz,
– a pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a Kjt. 41.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló 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 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 megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapján: 2012.
április 18.,
Petőfi Népe c. megyei napilap: 2012. április 20.
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2. Békés Megyei Intézményfenntartó Központ által meghirdetett pályázatok

A pályázatot meghirdető szerv
1

Békés Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

2

3

4

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 – megbízott magasabb vezető –
beosztás

– Büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
– egyetemi szintű
végzettség,
– a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény szerint az intézményben pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító szakképzettség,
vagy a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító szakképzettség,
gyógypedagógus végzettség esetén értelmileg
akadályozottak pedagógiája vagy tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakirány,
– pedagógus-szakvizsga
vagy pszichológus esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 3. § (2) bekezdése szerint klinikai,
neuropszichológiai, pedagógiai vagy tanácsadói
szakvizsga,
– legalább 5 éves pedagógus munkakörben
szerzett szakmai
gyakorlat,
– az intézményvezetői
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazottnak pedagógus munkakörbe 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Kjt. és a
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
– az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmány(ok)
másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi
hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé,
– a pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum,
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez),
– nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorolása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás
határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig
szól.
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összefüggő kezeléséhez.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázat benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Békés Megyei Intézményfenntartó
Központ címére történő
megküldésével (5600
Békéscsaba, Derkovits
sor 2.). A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: HO/218-1/2012.,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat benyújtásának
formája: a pályázatot egy
eredeti példányban, nyomtatott formában, egybefűzve, tartalomjegyzékkel és
folyamatos oldalszámozással ellátva, valamint minden
oldalon szignóval ellátva
kérjük benyújtani.
Pc: postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.). A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
HO/218-1/2012., valamint a
beosztás megnevezését:
intézményvezető.
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
Intézmény-fenntartási
Főosztályának munkatársa
nyújt a (66) 441-536
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye,ideje:
a fenntartó székhelyén,
honlapján
(www.bekesmik.hu) publikálás dátuma: 2012. április
18., az intézmény honlapján
(www.harruckern.hu) publikálás dátuma: 2012. április18.
KSZK: 2012. április 18.

8. szám
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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

Cselekvőképesség,
büntetlen előélet, egyetem, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 13.) OKM
rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott
pedagógus munkakörök
betöltésére jogosító
egyetemi végzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga
megléte, a szakképesítésének megfelelő pedagógus munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat, az intézményben pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben
történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Ha a vezetői megbízást
pszichológus kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai vagy
tanácsadói szakvizsgával
kell rendelkeznie.
Vagy a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekről és
pedagógiai szakmai
szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről rendelkező 10/1994.
(V. 13.) MKM rendelet
3. § (1) bekezdésében
meghatározott egyetemi
szintű végzettség és
szakképzettség és a
munkakör betöltéséhez
előírt szakvizsga, legalább tíz év megfelelő
szakmai gyakorlat
(pedagógiai intézet által
végzett bármelyik pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásához szükséges ismeretek megszer-

ÁEI: 2012. augusztus 1
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásáért
felelős miniszter dönt.
ill: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló om, b, valamint annak igazolása, hogy
a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, a pályázó legalább 10
vagy 5 éves szgy-t igazoló
dokumentum, szakmai ön,
vpr, amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.

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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a pedagógiai
munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény működését
érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok
készítése.
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zését biztosító munkakörben szerzett gyakorlat, ha azt közoktatási
intézményben vagy felsőoktatási intézményben,
illetve nem iskolai gyakorlati képzési helyen
szerezték, továbbá a
tanügyirányítási munkakörben eltöltött gyakorlat), 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 végzettség és szakképzettség
vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, öt
év közművelődési területen eltöltött szakmai
gyakorlat, igazolás arról,
hogy a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyamot eredményesen elvégezte, kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység,
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 1. sz.
melléklet 7. pontjában
felsorolt munkakörök
valamelyikében az intézményben 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 feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: B-IK/778-1/2012,
valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.
f: Óvári Zsuzsanna,
a (46) 517-643-as telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 szakirányúnak minősülő egyetemi végzettség, az intézményben fennálló
sportmunkatársi munkakörben határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg határozatlan időre
szóló alkalmazás, magyar 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, a pedagógiai
munka szakmai irányítása, az intézmény versenyképességének növelése,
az intézmény működését
érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok
készítése.

Cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú
iskolai végzettség,
oligofrénpedagógia vagy
tanulásban akadályozottak vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakos gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta
végzettség és szakképzettség, legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben
történő határozatlan
időre szóló alkalmazás,
Előny: pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,

ÁEI: 2012. augusztus 1
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásáért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló om, b, valamint annak igazolása, hogy
a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
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létesítését nem teszi lehetővé, a pályázó legalább 5
éves szgy-t igazoló dokumentum, szakmai ön, vpr,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez), nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 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 feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: B-IK/777-1/2012,
valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.
f: Óvári Zsuzsanna,
a (46) 517-643-as telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű , a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség
mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012.május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-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,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbí-

Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

József Attila Gimnázium
6900 Makó,
Csanád vezér tér 6.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.
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tásához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
központ honlapja:
www.csomik.hu,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet: www.nki.gov.hu
2012. április 18.,
Az intézmény honlapja:
www.jag.mako.hu
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Bedő Albert
Középiskola,
Erdészeti Szakiskola
és Kollégium
6783 Ásotthalom,
Kiss F. krt. 76.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű, a munkakör ellátásához szükséges végzettség
és szakképzettség mellett
az egyetemi v. főiskolai
szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban meghatározott –
szakképzettség, továbbá
a munkakör ellátásához
szükséges végzettséghez
és szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos
fokozat, valamint a doktori alapján szerzett doktori 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012.május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja,rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése
után a pályáztató vezetőjének 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 rendelkezései az irányadók.
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ben szerzett legalább
5 év szgy, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-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,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
„igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
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 Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

2

Boros Sámuel
Szakközépiskola,
Szakiskola
6600 Szentes,
Ady Endre u. 6–8.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.
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Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű , a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség
mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012.május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-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,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
központ honlapja:
www.csomik.hu,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet: www.nki.gov.hu
2012. április 18.,
az intézmény honlapja:
www.boros.sulinet.hu
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Csongrádi
Oktatási Központ,
Gimnázium,
Szakképző Iskola
és Kollégium
6640 Csongrád,
Szent György u. 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű, a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség
mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.
vagy a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdése szerinti
szgy-ot igazoló om, a peda-
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Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

2

Horváth Mihály
Gimnázium
6600 Szentes,
Szent Imre herceg u. 2.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
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alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

gógus munkakörben szerzett szgy-ot igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
központ honlapja:
www.csomik.hu,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet: www.nki.gov.hu
2012. április 18.,
az intézmény honlapja:
www.csok.bjg.hu

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű , a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug.1-jéig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 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 betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása. Az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.

mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben
történő határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-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,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
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f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítás a, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű, a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség
mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.
vagy a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdése szerinti szgyot igazoló om, a pedagógus
munkakörben szerzett
szgy-ot igazoló munkaügyi
irat(ok) másolata, b, valamint annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, rész-
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Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

2

Zsoldos Ferenc
Középiskolai
és Szakiskola
6600 Szentes,
Szent Imre herceg u. 1.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítás a, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása. Az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.
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Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű v., az intézmény
pedagógus munkakör
betöltésére a Közokt.tv.
szerint jogosító szakképzettség, pedagógusszakvizsga, a pedagógusszakvizsgával egyenértékű , a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség
mellett az egyetemi v.
főiskolai szakirányú
továbbképzésben szerzett
– jogszabályban meghatározott – szakképzettség, továbbá a munkakör
ellátásához szükséges
végzettséghez és szakképzettséghez kapcsoló-

letes szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárás
során történő sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történő
közléséhez, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
központ honlapja:
www.csomik.hu,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet: www.nki.gov.hu
2012. április 18.,
az intézmény honlapja:
www.mok.mako.hu
ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug.1-jéig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.
A miniszter fenntartja a
jogát arra vonatkozóan,
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dó szakterületen szerzett
tudományos fokozat,
valamint a doktori alapján szerzett doktori cím,
a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus 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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.
vagy a Közokt.tv. 18. §
(6) bekezdése szerinti szgyot igazoló om, a pedagógus
munkakörben szerzett
szgy-ot igazoló munkaügyi
irat(ok) másolata, b, valamint annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárás
során történő sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel történő
közléséhez, összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
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.

2

Csongrád Megyei
Közművelődési,
Pedagógiai
és Sportintézmény,
Általános
Művelődési Központ
6725 Szeged,
Bécsi krt. 38.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítása, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása. Az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.

1113

3

4

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, főiskolai
vagy egyetemi szintű v.,
a Közokt.tv. 33. §-a szerint többcélú intézményben vezetői megbízást az
kaphat, aki bármelyik, az
intézményben ellátott
feladatra létesíthető int.
vezetői megbízáshoz
szükséges feltételekkel
rendelkezik, a Közokt.
18. § (7) bekezdés szerint, ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget 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, közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott
közalk., jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. §],
pedagógus-szakvizsga
vagy felsőfokú szakirányú szakvizsga, a pedagógus-szakvizsgával
egyenértékű , a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az
egyetemi v. főiskolai
szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban meghatározott –
szakképzettség, továbbá
a munkakör ellátásához
szükséges végzettséghez
és szakképzettséghez
kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos
fokozat, valamint a doktori alapján szerzett doktori cím, a szakképesítésnek megfelelő pedagógus és/vagy közművelődés vagy sport munkakörben 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012.május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógusszakvizsgát 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, valamint annak igazolása, hogy a
pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé, részletes
szakmai életrajz, vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárás során
történő sokszorosításához,
továbbításához, harmadik
személlyel történő közléséhez, összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
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Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

2

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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és jogszabályoknak megfelelő vezetése, a pedagógiai munka szakmai irányítás a, az intézmény
versenyképességének
növelése, az intézmény
költségvetésének betartása, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény
menedzser szemléletű
irányítása.
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pedagógiai szakszolgálat
intézményben pedagógus
munkakörben, vagy
közművelődés, vagy
sport, vagy művelődésszervező munkakörben
fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg ezen munkakörök
valamelyikében történő
határozatlan időre szóló
alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
központ honlapja:
www.csomik.hu,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet: www.nki.gov.hu
2012. április 18.,
az intézmény honlapja:
www.csongradamk.hu

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, főiskolai
vagy egyetemi szintű v.,
a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári és pedagógusszakvizsga, 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 szerinti szakmai gyak., konduktori, konduktoritanítói, terapeuta, végzettség és szakképzettség, a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű,
a munkakör ellátásához
szükséges végzettség és
szakképzettség mellett az
egyetemi v. főiskolai
szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012.május 19.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a pályáztató vezetőjének
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 rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget és szakképzettséget, ill. pedagógus-szakvizsgát igazoló om.
vagy a Közokt.tv. 18. §
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szerzett tudományos
fokozat, valamint a doktori alapján szerzett doktori cím, a Közokt.tv.
18. § (6) bekezdésében
meghatározott kivétellel
– pedagógus munkakörben szerzett legalább
5 év szgy, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus munkakörben
vagy a gyermekotthonban pszichológus,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, utógondozó, családgondozó, növendékügyi előadó munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg ezen
munkakörök valamelyikében történő határozatlan időre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

(6) bekezdése szerinti
szgy-ot igazoló om, a pedagógus munkakörben szerzett szgy-ot igazoló munkaügyi irat(ok) másolata, b,
valamint annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, részletes szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, a
pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes
pályázati anyagának a pályázati eljárás során történő
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személylyel történő közléséhez,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Csongrád Megyei
Intézményfenntartó
Központ
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.
Személyesen: 6741 Szeged,
Rákóczi tér 1. II. 206.
f: a palyazat@csomik.hu
e-mail címen kérhetnek.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
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 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)

Felsőfokú végzettség,
a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta 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 végzettséget vagy felsőfokú
szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén pedagógus szakvizsga; legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.; nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra 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
másolata; b., szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-7/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:

Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.
(levelezési cím:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.)

Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
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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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása
és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Egyetem, az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr.; amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-20/2012 „intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.

1118

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

8. szám
4

A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI honlapján 2012. április. 18. és helyben szokásos
módon 2012. ápr. 20.
Fejér Megyei Intézményfenntartó 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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Egyetem; az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.; nevelési-oktatási
intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai
ön.; vpr., amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához; 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-85-16/2012
„intézményvezető”.
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f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
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 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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Felsőfokú végzettség,
a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának
típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói,
terapeuta szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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.,
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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 telefonszámon.
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
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 munkáltatói jogok gyakorlása
és döntéshozatal
az intézmény működésével 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.; nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr.; amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul személyes
adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
Pályázat benyújtásának
módja: postai úton.
Pc: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
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8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9., a borítékon kérjük feltüntetni :
I-85-12/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
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 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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Egyetem, az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.; nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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 másolata; b.;
szgy-t igazoló dokumentum; szakmai ön.; vpr.,
amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket; nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, 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 borítékon kérjük feltüntetni:
I-85-18/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
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
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 intézmény 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 pedagógusmunkakörben 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 közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
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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-85-9/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
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
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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Felsőfokú végzettség,
az intézményben pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú
és pedagógus szakvizsga,
vagy pszichológus végzettség esetén klinikai,
neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói szakvizsga; legalább
5 év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.; nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra 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 másolata; b.; szgy-t igazoló dokumentum; 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, továbbításához; 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-85-13/2012 „intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője,
a 06-22-522-529-es telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Felsőfokú végzettség,
a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának
típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói,
terapeuta szakképzettség
és pedagógus szakvizsga,
vagy pszichológus
végzettség esetén klinikai, neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói pszichológus szakvizsga legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.; nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t
igazoló dokumentum;
szakmai ön.;
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vpr., amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához; 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-85-8/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

Egyetem, az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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 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.
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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 elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-17/2012 „intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője,
a (22) 522-529-es
telefonszámon.
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
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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos

Egyetem, az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
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döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

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 szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdál-

1127
4

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 elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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 Intézményfenntartó Központ vezetője,
a (22) 522-529-es
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI honlapján 2012. április
18. és helyben szokásos
módon 2012. április 20.
Egyetem, az intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.; nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Fejér Megyei Intézmény-
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Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.
(levelezési cím:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.)
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kodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

munkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás; büntetlen
előélet; cselekvőképesség.

fenntartó 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
másolata; b., szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr.; amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-19/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője,
a (22) 522-529-es
telefonszámon
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI honlapján 2012. április
18. és helyben szokásos
módon 2012. április 20.

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 intézményben pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító szakképzettség;
pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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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Fejér Megyei
Intézményfenntartó Központ
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.
(levelezési cím:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.)
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Lf: az intézmény
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás; büntetlen
előélet; cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr.; amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-15/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor,
a Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI honlapján 2012. április
18. és helyben szokásos
módon 2012. április 20.

Fejér Megyei
Pápay Ágoston
Általános Iskola,
Készségfejlesztő
Speciális
Szakiskola
és Diákotthon

Felsőfokú végzettség,
a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség;

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 1-jéig, 5 évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
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2462 Martonvásár,
Bajcsy-Zs. u. 32.
A munkakör megjelölése:
pedagógus
A beosztás megjelölése:
intézményvezető
(magasabb vezető)

pedagógus szakvizsga;
legalább 5 év pedagógusmunkakörben 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,

Pbhi: 2012. máj. 20.
Pehi: 2012. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra 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
másolata; b.; szgy-t igazoló
dokumentum; szakmai ön.;
vpr., amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához; 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-85-11/2012
„intézményvezető”,
f: Mátrahalmi Tibor, a Fejér
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője,
a (22) 522-529-es
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI honlapján 2012. ápr.
18. és helyben szokásos
módon 2012. ápr. 20.

Lf: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
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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

büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi szintű végzettség és szakirányú tanári
szakképzettség, vagy
művész szakképzettség,
vagy a Közokt.tv. 17. §
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott (kollégiumban az érdekelt
iskolának megfelelő)
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább 5 éves, a
Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerinti 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 jogviszony 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 Központ vezetőjének javaslata
alapján az oktatásért felelős
miniszter dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget, 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
vgy. munkáltatói igazolása,
amennyiben ezzel a pályázó
rendelkezik,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak

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) bekezdésében meghatározottak,
így különösen az intézmény szakszerű és törvényes működésének, költséghatékony, takarékos
gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a pedagógiai
munka irányítása, valamint döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Az intézmény
képviselete.
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a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázati anyag
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel 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:
316-1/2012. – Pályázat
Kós Károly Iskola).
F.: Nagy Mária,
a Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási Főosztálya
munkatársa [(52) 507-562].
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
magasabb vezetői megbízás
ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe 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) bekezdésében meghatározottak, így különösen az intézmény szakszerű és törvényes működésének, költséghatékony, takarékos
gazdálkodásának biztosítá-

Büntetlen előélet
és cselekvőképesség,
egyetemi szintű végzettség, szakirányú tanári
szakképzettség, vagy a
Közokt.tv. 17. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott
(kollégiumban az érdekelt 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 jogviszony 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.

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

sa, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a pedagógiai
munka irányítása, valamint döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Az intézmény
képviselete.
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Előny: közoktatás
vezetői szakvizsga,
közoktatás területén
szerzett vezetői
tapasztalat.
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Ill.: Közokt.tv.
és a Korm.rendelet
rendelkezései szerint.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget, 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, az egyes intézményegységek 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 borítékban
(azonosító: 317-1/2012. –
Pályázat Általános Iskola).
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F.: Nagy Mária, a HajdúBihar Megyei Intézményfenntartó Központ Intézmény-fenntartási Főosztálya
munkatársa [(52) 507-562].
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
Magasabb vezetői megbízás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 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 meghatározottak, így különösen
az intézmény szakszerű és
törvényes működésének,
költséghatékony, takarékos gazdálkodásának
biztosítása, a munkáltatói
jogok gyakorlása, a pedagógiai munka irányítása,
valamint döntéshozatal az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Az intézmény
képviselete.

Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi szintű végzettség és a 10/1994.
(V. 13.) MKM rendelet
3. §-a szerinti szakképzettség, 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 legalább 5 éves szakmai
gyakorlat.
Előny: közoktatás vezetői 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 jogviszony 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 Központ vezetőjének javaslata
alapján az oktatásért felelős
miniszter dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget, 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,
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szgy munkáltatói igazolása,
részletes szakmai ön,
vpr, melynek tartalmaznia
kell a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, az egyes intézményegységek 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 borítékban
(azonosító: 318-1/2012. –
Pályázat Pedagógiai Intézet).
F.: Nagy Mária, a HajdúBihar Megyei Intézményfenntartó Központ Intézmény-fenntartási Főosztálya
munkatársa [(52) 507-562].
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Magasabb vezetői megbízás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 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 cselekvőképesség,
felsőfokú végzettség és a
Közokt.tv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott (gyermekek, tanulók

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 5 év
határozott időre, 2012. aug 1jétől 2017. aug. 1-jéig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
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– intézményvezető
Lf: a Közokt.tv.
54. §-ában és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak, így különösen
az intézmény szakszerű és
törvényes működésének,
költséghatékony, takarékos gazdálkodásának
biztosítása,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a pedagógiai
munka irányítása, valamint 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 kapcsolódó jogszabályokban
az intézmény hatáskörébe
utalt szakmai és egyéb
feladatok szervezése.
Az intézmény képviselete.

fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta) szakképzettség,
vagy a Közokt.tv. 17. §
(3) bekezdésében meghatározott (kollégiumban
az érdekelt iskolának
megfelelő) szakképzettség, vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendeletben meghatározott szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 éves,
a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat.
Előny: közoktatás vezetői 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. rendelkezései szerint.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata
alapján az oktatásért felelős
miniszter dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget, 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket, az egyes
intézményegységek
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.
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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: 319-1/2012. –
Pályázat Éltes Mátyás Iskola).
F.: Nagy Mária, a HajdúBihar Megyei Intézményfenntartó Központ Intézmény-fenntartási Főosztálya
munkatársa [(52) 507-562].
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
Magasabb vezetői megbízás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 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, költséghatékony, takarékos gazdálkodásának biztosítása, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a pedagógiai
munka irányítása, valamint 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) bekezdésében meghatározott (gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta) szakképzettség,
vagy a Közokt.tv. 17. §
(3) bekezdésében
meghatározott (kollégiumban az érdekelt iskolának megfelelő)
szakképzettség, vagy
a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendeletben meghatározott
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 jogviszony 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. rendelkezései szerint.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata
alapján az oktatásért felelős
miniszter dönt.
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A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény
hatáskörébe utalt szakmai
és egyéb feladatok szervezése. Az intézmény
képviselete.

3

Előny: közoktatás vezetői szakvizsga
vezetői tapasztalat.
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A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget, 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 helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, az egyes intézményegységek 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 borítékban (azonosító: 320-1/2012.
– Pályázat Molnár István
Iskola).
F.: Nagy Mária,
a Hajdú-Bihar Megyei
Intézményfenntartó
Központ Intézményfenntartási 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 jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 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.

v: egyetemi,
tanári szakképzettség
vagy a Közokt.tv.: 17. §
(1) bekezdés j) pontja
szerinti szakképzettség,
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
pedagógus szakvizsga,
szgy: legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.

Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásnak módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: Korm. rendelet
[Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
és a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi
XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő
végrehajtásról rendelkező
138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet rendelkezései
az irányadók.]
A pályázathoz csatolandó:
om: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét
igazoló okmányok
másolata,
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás
hatálya
alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
szgy: legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló
dokumentum,
ön: szakmai vpr: az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely
tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési
elképzeléseket,
nyilatkozat arról, hogy

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
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– a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez),
– a pályázó hozzájárul a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
– az állás elnyerése esetén
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, két
eredeti példányban, postai
úton a pályázatnak a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével
(5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.) vagy
személyesen
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Intézményfenntartó Központ 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 megjelenésének 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

Felsőfokú, főiskolai vagy
egyetemi végzettség a
közoktatási törvény 17. §
(1) bekezdés szerint,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképesség magasabb vezetői
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően a KomáromEsztergom 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.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 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
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlésé-

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

Babits Mihály
Általános Iskola
2500 Esztergom,
Sugár út 24.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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hez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó vállalja, hogy
megbízása esetén eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4. 342. iroda
F: Süttő Erika
Tel: (34) 517-225,
(20) 576-3426.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot,
hogy megfelelő pályázó
hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további megjelenésének helye: KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal honlapja:
www.kemkh.hu
Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Arany János
Általános Iskola
2509 EsztergomKertváros,
Wesselényi utca 40–42.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű

Felsőfokú, főiskolai vagy
egyetemi végzettség a
közoktatási törvény 17. §
(1) bekezdés szerint,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év
pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat, büntetlen előélet,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
augusztus 1-jéig határozott
időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.
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és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

cselekvőképesség magasabb vezetői megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
a végzettségének megfelelő pedagógus munkakörbe kinevezhető.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően a KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetőjének és a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának javaslata alapján
az oktatásért felelős miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. r. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 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 jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó vállalja, hogy megbízása esetén
eleget tesz
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1145
4

A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei
Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4. 342. iroda
F: Süttő Erika
Tel: (34) 517-225,
(20) 576-3426.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ: a pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy megfelelő
pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további megjelenésének helye: KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet 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, cselekvőképesség magasabb vezetői
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően
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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.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 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 jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez), nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó vállalja, hogy
megbízása esetén eleget tesz
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4.
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Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4. 342. iroda
F: Süttő Erika
Tel: (34) 517-225,
(20) 576-3426.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot,
hogy megfelelő pályázó
hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további megjelenésének helye: KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet a
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Felsőfokú, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség vagy a közoktatási törvény 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, magasabb vezetői
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően a KomáromEsztergom 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 önéletrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 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 jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul a
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel közléséhez), nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó vállalja,
hogy megbízása esetén eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4. 342. iroda
F: Süttő Erika
Tel: (34) 517-225,
(20) 576-3426.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
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A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy
megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további megjelenésének helye: KomáromEsztergom 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

Egyetemi szintű végzettség és az intézményben
pedagógus munkakör
betöltésére jogosító
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, magasabb vezetői
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 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 jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történő megjelenéstől
számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérését
követően a KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetőjének és a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. r. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 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
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a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez), nyilatkozat arról,
hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó vállalja, hogy
megbízása esetén eleget tesz
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
(egy eredeti és két másolati), továbbá egy példányban
CD-n, postai úton, vagy
személyesen „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Intézményfenntartó
Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4.
Személyesen: KomáromEsztergom Megyei Intézményfenntartó Központ
2800 Tatabánya,
Fő tér 4. 342. iroda
F: Süttő Erika
Tel: (34) 517-225,
(20) 576-3426.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további megjelenésének helye: KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal 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

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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

Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Ady Endre Gimnázium
2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 82.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint
a jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.
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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 sokszorosításához, 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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi 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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann Veronika osztályve-
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zető nyújt, a (20) 989-7080
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben nincs mellette
a fennálló jogviszony munkáltatói igazolása, nem
alkalmas a jogszabályban
meghatározott feltétel meglétének 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó 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.
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A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04.15.
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ

Bem József Műszaki
Szakközép- és Szakiskola
2700 Cegléd,
Jászberényi út 2.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
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kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának
sokszorosításhoz, 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 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 Intézményfenntartó Központ címére
történő megküldésével (Jogi
és Humánpolitikai Főosztály, 1052 Budapest,
Városház u. 7.)
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Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

2

Bolyai János Gimnázium
és Kereskedelmi
Szakközépiskola
2364 Ócsa, Falu
Tamás u. 35.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.
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Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi
szintű tanári végzettség és
szakképzettség vagy a Kt.
18. § (4) bekezdés szerinti
végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-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 munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

Elektronikus úton Gréczi
Sándor osztályvezető részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI)
2012. április 15.
www.pmkh.hu
2012. április 16.
ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 közal-
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kalmazotti jogviszony igazolása nem felel meg a
feltételeknek, a pedagógusmunkakör megjelenítése
is fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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.

8. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

1159
4

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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a 06/20 989 70 80
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04.15.
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ

Ceglédi Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 32.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás
a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb
vezető, illetve a vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, lakcím, telefonszám és
e-mail elérhetőséggel
a pályázó legalább 5 éves
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munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

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 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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,
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Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

2

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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében megha-
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A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógia tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta 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) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakkép-

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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu
2012. 04. 16.
ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
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tározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

zettség, vagy a Kt. 17. §
(1) bekezdés j) pontja
szerinti végzettség és
szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör 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 hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához,
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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04.15.
www.pmkh.hu 2012. 04.16.
Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ

Csonka János Műszaki
Szakközépiskola
és Szakiskola
2310 Szigetszentmiklós,
Csonka János u. 5.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének 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 gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
történő közléséhez),
nyilatkozat arról, hogy
a pályázóval szemben
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a Kjt. 41. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti összeférhetetlenség 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség 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 véleménynyilvánításra jogosultak
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Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

kezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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
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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról,
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hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, 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 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
Intézményfenntartó
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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
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Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ
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Dózsa György Kollégium
2700 Cegléd,
Rákóczi u. 54–56.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi/főiskolai szintű tanári végzettség és szakképzettség vagy a Kt. 17. §
(1) bekezdés j) pontja
szerinti végzettség
és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 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,

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.
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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
sokszorosításához,
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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi 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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
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f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a 06/20 989 70 80
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Alapfokú művészetoktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben nincs mellette
a fennálló jogviszony
munkáltatói igazolása,
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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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi 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.)
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Elektronikus úton Gréczi
Sándor osztályvezető részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
vagy a Kt. 17. § (1) bekezdés j) pontja szerinti
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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 munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket,
fényképes szakmai önéletrajz, 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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magyar állampolgárság.
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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
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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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.
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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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a

A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógia tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta 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 végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, lakcím, telefonszám és
e-mail elérhetőséggel
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megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

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 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezeté-
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jogszabály nem utal más
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pályázatkészítés.

1177

3

4

történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás
a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb
vezető, illetve a vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

sére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a 06/20 989 70 80
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi
szintű tanári végzettség és
szakképzettség vagy a Kt.
18. § (4) bekezdés szerinti
végzettség és szakképzettség, 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
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bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság.

dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (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 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Bodorné
Kollmann Veronika
osztályvezető nyújt,
a (20) 989-7080
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
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Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

2

Kossuth Lajos
Gimnázium
2700 Cegléd,
Rákóczi út 46.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.
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Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 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 eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
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ciót Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógia tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta 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) bekezdése szerinti pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, vagy a Kt. 17. §
(1) bekezdés j) pontja
szerinti végzettség és
szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben nincs mellette a
fennálló jogviszony munkáltatói igazolása, nem
alkalmas a jogszabályban
meghatározott feltétel meglétének tanúsítására),
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egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó 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.
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A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
a pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
vagy a Kt. 17. § (1) bekezdés j) pontja szerinti
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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
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kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó Központ címére
történő megküldésével
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(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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-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 munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése
után a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetőjének javaslata
alapján az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket,
fényképes szakmai önéletrajz, lakcím, telefonszám
és e-mail elérhetőséggel
a pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát
igazoló dokumentum
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(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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, 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 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,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,

Az adott pedagógiai
szakszolgálat intézményében a 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet 2. § (2)
bekezdés szerinti pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga
megléte és a szakképesítésnek megfelelő pedagógus-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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására 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 gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

8. szám

3

4

feladatokra létrehozható
pedagógiai szakszolgálat
intézménye vezetői
megbízásához szükséges
feltételeknek megfelel
ha a magasabb vezetői
megbízást pszichológus
kapja, klinikai,
neuropszichológiai,
pedagógiai vagy tanácsadói szakvizsgával kell
rendelkeznie
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata
a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
vagy a Kt. 17. § (1) bekezdés j) pontja szerinti

ÁEI: 2012. augusztus 1.
Pbhi: 2012. május 20.
Pehi: 2012. július 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
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54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi 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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Bodorné
Kollmann Veronika osztályvezető nyújt,
a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
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Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

2

Petőfi Sándor
Gimnázium,
Gépészeti
Szakközépiskola
és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3–4.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

8. szám
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Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
vagy a Kt. 17. § (1) bekezdés j) pontja szerinti
végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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,
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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 sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt
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Bodorné Kollmann Veronika osztályvezető nyújt, a
(20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének
javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók,
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben nincs mellette a
fennálló jogviszony munkáltatói igazolása, nem
alkalmas a jogszabályban
meghatározott feltétel meglétének 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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
Intézményfenntartó
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.
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A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
vagy a Kt. 17. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott végzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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,
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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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 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 Intézményfenntartó Központ címére
történő megküldésével
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(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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, lakcím, telefonszám és
e-mail elérhetőséggel
a pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (a munkáltató
igazolása – bélyegzővel,
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aláírással – a legalább
5 éves pedagógus munkakörben eltöltött szakmai
gyakorlatról, csak a közalkalmazotti jogviszony igazolása nem felel meg a
feltételeknek, a pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához,
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 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,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 9897080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia kell,
az intézmény vezetésére
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dése szerint magasabb
vezető, illetve a vezető
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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 közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, 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 fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
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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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann Veronika osztályvezető nyújt, a (20) 989-7080
telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
Pest Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Toldi Miklós Élelmiszeripari 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 pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség,
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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
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(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás a Kjt. 20/B. §
(2) bekezdése szerint
magasabb vezető, illetve
a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben 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
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetővé,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (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 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Bodorné
Kollmann Veronika
osztályvezető nyújt,
a (20) 989-7080 telefonszámon.
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 pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség 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 véleménynyilvánításra jogosultak
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Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

kezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság.

véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör 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 hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának
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sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel történő közléséhez)
nyilatkozat arról,
hogy a pályázóval szemben
a Kjt. 41. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti összeférhetetlenség 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 Intézményfenntartó 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 feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
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Unghváry László
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 18.

az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
vagy a Kt. 18. § (4) bekezdés szerinti végzettség és szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az
oktatásért felelős miniszter
dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket,
fényképes szakmai önéletrajz, 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 meghatározott feltétel meglétének
tanúsítására),
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség,
szakképzettség, pedagógus
szakvizsga meglétét igazoló
okmány(ok) másolata
hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet,

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.
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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 sokszorosításához, 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 fennálló összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén vagyonnyilatkozattételi 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 részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
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f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje,
Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI) 2012. 04. 15.
www.pmkh.hu 2012. 04. 16.
Pest Megyei
Intézményfenntartó Központ

Vujicsics Tihamér
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre ,
Duna korzó 16.
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, a döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe, valamint a
jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai
programok kidolgozása,
pályázatkészítés.

Alapfokú művészetoktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség
pedagógus szakvizsga;
legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-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
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti 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 véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után
a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős
miniszter dönt.
Ill: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Kjt.,
valamint Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
a pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell, az intézmény vezetésére vonatkozó program,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
fényképes szakmai önéletrajz, 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 pedagógusmunkakör megjelenítése is
fontos, önmagában egy
kinevezési okmány, amenynyiben nincs mellette
a fennálló jogviszony
munkáltatói igazolása,
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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
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi
lehetővé,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személylyel történő közléséhez),
nyilatkozat arról, hogy a
pályázóval szemben a Kjt.
41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség
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 Intézményfenntartó Központ címére
történő megküldésével
(Jogi és Humánpolitikai
Főosztály,
1052 Budapest,
Városház u. 7.)
Elektronikus úton Gréczi
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Sándor osztályvezető részére a greczi.sandor@
pmkh.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat címzése:
Kérjük, a borítékon feltüntetni: „Közoktatási intézmény vezetői pályázat”,
f: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodorné Kollmann
Veronika osztályvezető
nyújt, a (20) 989-7080 telefonszámon.
A pályázat további megjelenésének 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

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
főigazgató

Egyetemi szintű végzettség, tanári szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább
5 év szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus
szakvizsga.
Előnyt jelent: pedagógus
szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási intézményben szerzett vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek, aki dönt a vélemények
és a javaslat birtokában az
intézményvezetői megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B. §
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: középiskolai tanár. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
ill.: Kjt. szerint.
P.: Kjt. és Korm. rendelet
szerint.
Pályázathoz csatolandó, a
pályázatnak tartalmaznia
kell: az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsga meglétét
igazoló okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazo-

Somogy Megyei
Intézményfenntartó
Központ
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntés-hozatal
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.
Kialakítja az intézmény
vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
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lására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) a) pontja szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azo-
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nosító számot SMIKJHF/0533/2012., valamint
a beosztás megnevezését:
főigazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel)A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapja:
2012. április 18.
Somogy Megyei Intézményfenntartó 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe. Különösen: Irányítja és ellenőrzi
a nevelő és oktató mun-

v.: egyetemi szintű végzettség, tanári szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga
Előnyt jelent:
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási
intézményben szerzett
vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek, aki dönt a vélemények és a javaslat birto-
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Kialakítja az intézmény
vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
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kában az intézményvezetői
megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B. §
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: középiskolai tanár. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
ill.: Kjt. szerint.
P.: Kjt. és Korm.rendelet
szerint.
Pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történő közléséhez).
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Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) a) pontja szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot
SMIK-JHF/0529/2012.,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt 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 megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, 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.
Kialakítja az intézmény
vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

v.: egyetemi szintű végzettség, tanári szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, pedagógus-szakvizsga.
Előnyt jelent:
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási
intézményben szerzett
vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek, aki dönt a vélemények és a javaslat birtokában az intézményvezetői
megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B. §
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: középiskolai tanár. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
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 régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény 5.§
(1) a) pontja szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
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címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot SMIKJHF/0528/2012., valamint a
beosztás megnevezését:
igazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működteté-

v.: egyetemi szintű végzettség, a nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 17.§ (1) bekezdésében felsorolt - felsőfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképes-

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetője a Somogy Megyei
Kormányhivatal kormány-
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sével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe. Különösen: irányítja és ellenőrzi
a nevelő és oktató munkát. Vezeti a nevelőtestületet, előkészíti döntéseit.
Kialakítja az intézmény
vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

ség, pedagógusszakvizsga.
Előnyt jelent:
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási
intézményben szerzett
vezetői tapasztalat.

megbízottjának egyetértésével javaslatot tesz a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot vezető miniszternek,
aki dönt a vélemények és
a javaslat birtokában az
intézményvezetői megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B. §
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: kollégiumi pedagógus. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
ill.: Kjt. szerint.
P.: Kjt. és Korm.rendelet
szerint.
Pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
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Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bek. a) pontja szerinti
időben vagyonnyilatkozatot
tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc: postai úton: a pályázatnak a Somogy Megyei
Intézményfenntartó
Központ címére történő
megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot SMIKJHF/0531/2012., valamint
a beosztás megnevezését:
igazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
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f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének 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 Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona
7400 Kaposvár,
Somssich Pál u. 8.
főigazgató
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, 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. Kialakítja az intézmény vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések
végrehajtását. Biztosítja a
rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.

v.: főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség,
gyógypedagógiai tanári
szakképzettség a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 17.§ (1)
vagy 18.§ (3) bekezdés
szerinti, vagy a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (I.19.)
OKM rendelet 3.§-ában
meghatározott szakképzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, pedagógus-szakvizsga
Előnyt jelent: pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási intézményben szerzett vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek,
aki dönt a vélemények és
a javaslat birtokában az
intézményvezetői megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése alapján a betöltendő
munkakör: pedagógus.
A kiíró fenntartja magának
a jogot arra, hogy a pályázatot 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 végzettséget és szakképzettséget,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi 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 tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.) Kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot
SMIK-JHF/0527/2012.,
valamint a beosztás megnevezését: főigazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapja
2012. április 18.
Somogy Megyei Intézményfenntartó 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 Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsága
7400 Kaposvár,
Somssich Pál u. 8.
igazgató

v.: főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség,
a közoktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. OKM rendelet
3.§ (3) bekezdésében

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott 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 intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe. Különösen: Vezeti a nevelőtestületet, előkészíti döntéseit.
Szakszerűen szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a
rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

meghatározott – szakképzettség, pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szakmai
gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, pedagógusszakvizsga.
Előnyt jelent: pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási intézményben szerzett vezetői
tapasztalat, oligofrén-,
szurdopedagógiai szakos
tanár, logopédiai szakirány, pszichodiagnosztika területén szerzett gyakorlat

Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek,
aki dönt a vélemények és
a javaslat birtokában az
intézményvezetői megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B.§
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: pedagógus, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet 3. §
(1) bekezdés c) pontjának
megfelelően. A kiíró fenntartja magának a jogot arra,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
ill.: Kjt. szerint.
P.: Kjt. és Korm.rendelet
szerint.
Pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé.

1228

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

8. szám
4

A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum.
Személyes adatokat és
fényképet is tartalmazó
részletes szakmai önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény
5. § (1) a) pontja szerinti
időben vagyonnyilatkozatot
tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok
másolata.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot SMIKJHF/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 (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapja
2012. április 18.
Somogy Megyei Intézményfenntartó 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 Gyermekotthon
8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 4.
igazgató
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, 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.

v.: főiskolai, vagy egyetemi szintű végzettség,
gyógypedagógiai tanári
szakképzettség a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 17. §,
vagy 18. § (3) bekezdés
alapján és pedagógusszakvizsga, 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 meghatározott képesítések és
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3.§
(3) bekezdésében meghatározott legalább 5 év
felsőfokú végzettség,
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő,
a gyermekvédelem területén betöltött munka-

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2012. augusztus 1-jétől
2017. augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 21.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, 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 miniszternek,
aki dönt a vélemények és a
javaslat birtokában az intézményvezetői megbízásról.
Magasabb vezetői beosztás
ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
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Kialakítja az intézmény
vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

körben szerzett szakmai
gyakorlat, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent: pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezetői szakvizsga, oktatási intézményben szerzett vezetői
tapasztalat.

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A Kjt. 20/B. §
(3) bekezdése alapján a
betöltendő munkakör: pedagógus vagy nevelő, utógondozó, családgondozó,
pszichológus, növendékügyi előadó, módszertani
szaktanácsadó. A kiíró
fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
ill.: Kjt. szerint.
P.: Kjt. és Korm.rendelet
szerint.
Pályázathoz csatolandó,
a pályázatnak tartalmaznia
kell:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 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 önéletrajz.
Az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához (harmadik személlyel
történ közléséhez).
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Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy
– nyertes pályázóként – az
egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) a) pontja szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál
előnyként megjelölt szakképzettség és/vagy tapasztalatot 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. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben
nem áll fenn.
Pályázat benyújtásának
módja:
Pc:
Postai úton: a pályázatnak
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot SMIKJHF/0532/2012., valamint
a beosztás megnevezését:
igazgató
Személyesen: dr. Biró
Bernadett, Somogy megye,
7400 Kaposvár, Csokonai
u. 3. I/126. szoba (benyújtási határidő utolsó napján
16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat eredeti példányát postai úton, vagy sze-
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mélyesen, könnyen bontható módon (pl. csúszósín)
bekötve, az oldalakat folyamatosan számozva kell
benyújtani.
f.: A pályázati kiírással
kapcsolatos további információt dr. Biró Bernadett,
valamint Frányó Zsolt
nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110-es
telefonszámon.
Pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KSZK honlapja
2012. április 18.
Somogy Megyei Intézményfenntartó 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

Acsády Ignác
Szakképző Iskola
8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás:
intézményvezető

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalása arra, hogy – nyertes pályázóként – a
2007. évi CLII. tv. 6. §
(2) bek. szerinti 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
Intézményfenntartó
Központ címére történő
megküldésével.

Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

2

Kisfaludy Sándor
Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8330 Sümeg,
Mártírok útja 1–3.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás: intézményvezető
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

3

Büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
egyetemi szintű végzettség, szakirányú tanári
szakképzettség, vagy az
alapfokú művészetoktatás területén a művészeti
tantárgynak megfelelő
szakirányú egyetemi
szintű tanári vagy művész végzettség és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként – a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

2

Magyar–Angol
Tannyelvű Gimnázium
és Kollégium
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi u. 39.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás:
intézményvezető
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
angolnyelv-tudás.

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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettség-
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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

2

Molnár Gábor Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8400 Ajka,
Verseny u. 18.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás:
intézményvezető
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
vagy főiskolai szintű
végzettség és a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti
gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktortanítói, terapeuta végzettség és szakképzettség, vagy egyetemi vagy
főiskolai szintű végzettség és a 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet szerinti
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, betöltendő
munkakör: pedagógus.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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vállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként –a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek.
szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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-
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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém, Megyeház
tér 1.

2

Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium
és Kollégium
8184 Balatonfűzfő,
Gagarin u. 27.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás:
intézményvezető
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

3

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent: vezetői
tapasztalat.
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zésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként – a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
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Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás: intézményvezető
Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
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3

4

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a

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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként –a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó Központ vez.-nek jav.
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Veszprém Megyei
Intézményfenntartó
Központ
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
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az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
8297 Tapolca-Diszel,
Templom tér 3.

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
vagy főiskolai szintű
végzettség és tanári
szakképzettség vagy
egyetemi vagy főiskolai
szintű végzettség és a
gyermekek, tanulók fo-

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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról, hogy
a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként – a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti 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 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.
ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
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A meghirdetett magasabb
vezető beosztás: intézményvezető

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 szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként – a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
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.

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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8200 Veszprém,
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Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8100 Várpalota,
Szent I. u. 9.
A meghirdetett magasabb
vezető beosztás:
intézményvezető

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi
szintű végzettség, szakirányú tanári szakképzettség, vagy az alapfokú
művészetoktatás területén a művészeti tantárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű
tanári vagy művész végzettség és szakképzettség, pedagógusszakvizsga, legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat, betöltendő munkakör: pedagógus. Magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

ÁEI: 2012. 08. 01.
A vezetői megbízás 5 évre,
2012. 08. 01-jétől–2017.
08. 01-jéig szól.
A közalk. jogv. időt.: határozatlan idejű közalk. jogv.
Fogl. jellege: teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. 05. 21.
A pály. elb. módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Veszprém
Megyei Intézményfenntartó 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. helyzetelemzésre épülő fejl.-i elképzelésekkel, nyilatk. arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pály. anyaga soksz.-hoz,
továbbításához (3. személylyel közléséhez), a pályázó
előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy – nyertes
pályázóként –a 2007. évi
CLII. tv. 6. § (2) bek. szerinti időben vagyonnyilatk.-ot tesz, nyilatk.
arról, hogy a pályázó hozzájárul szem. adatainak pályázattal összef. kezeléséhez.
Benyújtás módja, formája:
Postai úton, 1 pl.-ban
a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével.
Pc: 8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

Lf: a közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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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

Lámfalussy Sándor
Szakközépiskola
és Szakiskola
Lenti, Petőfi S. u. 16.
Középiskolai tanári munkakör mellett intézményvezető (magasabb
vezető).

v: felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi szintű
tanári végzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
Büntetlen előélet, nem
áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt. Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben
történő határozatlan időre
szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Kjt., valamint
a Korm. rendelet az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om másolata, közjegyző vagy a pályázat meghirdetője által
hitelesítve, b: a büntetlen
előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé.
A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói
igazolás), fényképpel ellátott szakmai ön, nyilatkozatok: nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez), nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat
arról, hogy nem áll cselek-

Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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vőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázatnak tartalmaznia
kell:
Vpr: amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket különös tekintettel a
megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 137/2012/0., valamint a beosztás megnevezését: 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 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.
f: Bánfalvi Péter,
(92) 500-762
A pályázat további megjelenése:
Zala Megyei Kormányhivatal 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 szakpszichológus vagy pedagógia szakos tanár munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)

v: felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi szintű
tanári végzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
Büntetlen előélet, nem
áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
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Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.

Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kjt. valamint
a Korm. rendelet az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om másolata, közjegyző vagy a pályázat meghirdetője által
hitelesítve, b: a büntetlen
előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé.
A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói
igazolás), fényképpel ellátott szakmai ön.
Nyilatkozatok: nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel a
megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
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A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 136/2012/0., valamint a beosztás megnevezését: 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 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
f: Bánfalvi Péter,
(92) 500-762
A pályázat további megjelenése:
Zala Megyei Kormányhivatal 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 pedagógus munkakör mellett
intézményvezető (magasabb vezető)
Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működé-

v: egyetemi szintű tanári
vagy gyógypedagógus
vagy pszichológus vagy
pedagógus végzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
A peadagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(1. 19.) OKM rendelet
3. § (2) alapján, ha a
vezetői megbízást pszichológus kapja, klinikai,
neuropszichológiai, pedagógiai vagy tanácsadói
szakvizsgával kell rendelkeznie.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Kjt. valamint
a Korm. rendelet az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om máso-
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Az intézményben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 10 év
megfelelő szakmai gyakorlat: pedagógiai intézet
által végzett bármelyik
pedagógiai-szakmai
szolgáltatás ellátásához
szükséges ismeretek
megszerzését biztosító
munkakörben szerzett
gyakorlat, ha azt közoktatási intézményben vagy
felsőoktatási intézményben, illetve nem iskolai
gyakorlati képzési helyen
szerezték, továbbá
a tanügyirányítási munkakörben töltött gyakorlat vagy legalább 5 év
pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.

lata, közjegyző vagy a pályázat meghirdetője által
hitelesítve, b: a büntetlen
előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé.
A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói
igazolás), fényképpel ellátott szakmai ön.
Nyilatkozatok: nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez), nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
Pc: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 135/2012/0., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
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Koncz Dezső Óvoda,
Általános Iskola,
Diákotthon, Különleges
Gyermekotthon
és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola
8790 Zalaszentgrót,
Zala u. 1.
Pedagógus vagy
gyógypedagógus vagy
pszichológus vagy fejlesztő pedagógus vagy
nevelő vagy utógondozó,
családgondozó vagy növendékügyi előadó munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása.
Lf. közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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v. egyetem, vagy főiskola, a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, terapeuta végzettség 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 gyermekotthonnál megjelölt
munkakörökhöz tartozó
felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
Az intézményben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
Legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

Elektronikus úton:
dr. Halász Gabriella
a ZMIK vezetője részére az
info.mik@zalamegye.hu
e-mail címen keresztül.
Személyesen:
Zala Megyei Intézményfenntartó Központ,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
f: Bánfalvi Péter,
(92) 500-762
A pályázat további megjelenése:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
2012. április 18.
ÁEI: 2012.augusztus 1.
A megbízás 2017.
augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Az ill. megállapítására és a
juttatásokra a Kjt. valamint
a Korm. rendelet az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló om, közjegyző
vagy a pályázat meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé.
A pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói
igazolás).
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Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.
A gyermekotthonban
lévő munkakörhöz kapcsolódó intézményvezetői 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton: a pályázatnak
a Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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 megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal 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 fejlesztő pedagógus vagy
nevelő vagy utógondozó,
családgondozó vagy növendékügyi előadó munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása.
Lf: Közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

v. egyetem, vagy főiskola, a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta
végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga. A pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (1.19)
OKM rendelet 3.§
(2) bekezdés alapján,
ha a vezetői megbízást
pszichológus kapja, klinikai, neuropszicholó-giai,
pedagógiai, vagy tanácsadói szakvizsgával kell
rendelkeznie, valamint a
15/1998 (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklet
II. rész II szakellátások
2. pontjában a gyermekotthonnál megjelölt munkakörökhöz tartozó felsőfokú iskolai végzettségek
és szakképzettségek.
Büntetlen előélet
Nem áll a munkakörének megfelelő vagy
a munkakörének részét
képező foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
Az intézményben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
Legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Egyéb feltételek:
A magasabb vezetői megbízás 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Az ill. megállapítására és
a juttatásokra a Kjt. valamint a Korm. rendelet az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló om, közjegyző
vagy a pályázat meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez.
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Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ

2

Nevelési Tanácsadó
pszichológus, vagy
gyógypedagógus, vagy
fejlesztő pedagógus munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása.
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A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.
A gyermekotthonban
lévő munkakörhöz kapcsolódó intézményvezetői 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton: a pályázatnak
a Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
megjelenés ideje
2012. április 18.

v. egyetem, vagy főiskola, gyógypedagógus,
vagy fejlesztőpedagógus,
vagy pszichológus végzettség és szakképzettség, 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 módja, 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 gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

rendelet 3. § (2) bekezdés alapján, ha a vezetői
megbízást pszichológus
kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai, vagy tanácsadói
szakvizsgával kell rendelkeznie.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség
Az intézményben pedagógus , vagy pszichológus munkakörben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus- , vagy
pszichológus munkakörben történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
Legalább 5 év gyógypedagógus, vagy fejlesztőpedagógus, vagy pszichológus munkakörben
szerzett szgy.
Egyéb feltételek:
A magasabb vezetői
megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség áll
fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.

kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Az ill. megállapítására és a
juttatásokra a Kjt. valamint
a Korm. rendelet az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om, közjegyző vagy a pályázat
meghirdetője által hitelesítve.
b a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel a
megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
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A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton: a pályázatnak
a Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
megjelenés ideje
2012. április 18.
Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Nyitott ház Óvoda,
Általános Iskola,
Fejlesztő Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Gyógypedagógus munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezetői)
beosztás ellátása
Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése, a
takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

v. egyetem, vagy főiskola a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori,
konduktor-tanítói, terapeuta végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga.
Büntetlen előélet
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munka-

ÁEI: 2012.augusztus 1.
A megbízás 2017.
augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
Az ill. megállapítására és
a juttatásokra a Kjt. valamint a Korm. rendelet az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om, köz-
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körben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
Legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.

jegyző vagy a pályázat
meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton: a pályázatnak
a Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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 Zalaegerszeg, Kosztolányi
Dezső utca 10.
f. Delyné Hir Éva
tel. (92) 500-763
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
megjelenés ideje
2012. április 18.
Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Zöldmező Utcai
Általános Iskola,
Diákotthon és Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat
Egységes Gyógypedagógiai 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 gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

v. egyetem, vagy főiskola a gyermekek, tanulók
fogyatékosságának típusa
szerinti gyógypedagógiai
tanári, terapeuta vagy
pszichológus végzettség
és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga. A pedagógiai
szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM
rendelet 3. § (2) bekezdés alapján ha a vezetői
megbízást pszichológus
kapja, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai, vagy tanácsadói
szakvizsgával kell rendelkeznie.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2012.augusztus 1.
A megbízás 2017.
augusztus 1-ig szól.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének kikérése után a
Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján
az oktatásért felelős miniszter dönt.
Az ill. megállapítására és
a juttatásokra a Kjt. valamint a Korm. rendelet az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om, közjegyző vagy a pályázat
meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet
igazolására, valamint
annak igazolására, hogy
a köz-alkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé.
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Magyar állampolgárság.
Legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton: a pályázatnak
a Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 131/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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.
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f. Delyné Hir Éva
tel. (92) 500-763
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal 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 munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása
Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

v: egyetemi szintű tanári
végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kjt., valamint a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om, közjegyző vagy a pályázat
meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához,
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továbbításához (harmadik
személlyel közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 132/2012/0.,
valamint a beosztás megnevezését: 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: Tóthné Németh Gabriella
(92) 500-764
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
megjelenés ideje
2012. április 14.
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Közgazdasági Szakközépiskola
8360 Keszthely,
Rózsa utca 12.
Középiskolai tanári munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátása.

v: egyetemi szintű tanári
végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.
Egyéb feltételek: a magasabb vezetői megbízás
elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos 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 módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kjt., valamint a
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló om, közjegyző vagy a pályázat
meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez.
Nyilatkozat arról, hogy nem
áll cselekvőképességet
kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alatt

Lf: közoktatási intézmény
vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell:
vpr., amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 133/2012/0., valamint a beosztás megnevezését: 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: Tóthné Németh Gabriella
(92) 500-764
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, NKI honlapon
megjelenés ideje
2012. április 18.
Zala Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely,
Fő tér 9.
Középiskolai tanári 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-

v: egyetemi szintű tanári
végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
Büntetlen előélet.
Nem áll a munkakörének
megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
Cselekvőképesség.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló

ÁEI: 2012. augusztus 1.
A megbízás 2017.
augusztus 1-jéig szól.
Pbhi: 2012. május 19.
Pehi: 2012. július 20.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért
felelős miniszter dönt.
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határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.
Magyar állampolgárság.
szgy: legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.
Egyéb feltételek:
A magasabb vezetői
megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség áll
fenn.
A pályázatot kérjük
3 példányban, folyamatos oldalszámmal ellátott
dokumentum formájában
beadni.

ill: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kjt.,valamint a
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló om, közjegyző
vagy a pályázat meghirdetője által hitelesítve.
b: a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti 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 sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).
Nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul személyes 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 elképzeléseket különös tekintettel
a megváltozott gazdasági
helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre.
A pályázat benyújtásának
módja:
Postai úton:
Pc. Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi Dezső utca 10.
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Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 134/2012/0., valamint a beosztás megnevezését: 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: Tóthné Németh Gabriella
(92) 500-764
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Zala Megyei Kormányhivatal 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

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

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

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

...............................................
cégszerû aláírás
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