
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 10. számának tartalmából:
– OGY határozat a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról,
– OGY határozat gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről,
– OGY határozat a Magyar Felsőoktatás Napjáról,
–  nemzetközi egyezmények létrehozására adott felhatalmazások és rendelkezései hatálybalépéséről szóló 

közlemény,
–  egyetemi tanári kinevezésekről szóló köztársasági elnöki határozatok és főiskolai tanár kinevezéséről, 

kancellári megbízás visszavonásáról szóló miniszterelnöki határozatok,
–  nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek, valamint pedagógus álláshelyeinek betöltésére 

irányuló pályázati felhívások.

A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-től már kizárólag elektronikus felületen, 
jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny 
hiteles publikációs felületként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat.

VIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM  2016. JÚLIUS 12.
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Jogszabályok

·

79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg 
Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról 2701

Határozatok

· 114/2016. (IV. 12.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről 2703

· 115/2016. (IV. 12.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről 2704

· 116/2016. (IV. 12.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről 2705

· 5/2016. (IV. 5.) OGY határozat a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról 2706

· 6/2016. (IV. 5.) OGY határozat a Magyar Felsőoktatás Napjáról 2707

· 7/2016. (IV. 5.) OGY határozat gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről 2708

·
1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának 
támogatásáról 2709

·
1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról 2710

· · ·
1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról  2712

·
1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére 
a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről 2713

· · ·
37/2016. (IV. 6.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti 
oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról  2714

· ·
38/2016. (IV. 6.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási 
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról  2715

· 41/2016. (IV. 6.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről  2716

· 42/2016. (IV. 6.) ME határozat állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról  2717

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 2718

· Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére 2749

Tartalomjegyzék
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Értesítések

·
11/2016. (IV. 7.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti 
Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának 
hatálybalépéséről 2751

· A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. évi közhasznú beszámolója 2752

· Közlemény oklevél érvénytelenítéséről 2758

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 2759

· Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére 2773
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Jogszabályok

A Kormány 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete 
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28296 
helyrajzi számú, természetben a  Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon 
megvalósítandó, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája 
és Szakiskolája elhelyezését biztosító beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 6. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 7. hírközlési hatósági eljárások,
 8. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 9. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
10. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
11. közegészségügyi hatósági eljárások,
12. azok az 1–11. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
13. az 1–12. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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Határozatok

A köztársasági elnök 114/2016. (IV. 12.) KE határozata 
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Aczél Petra Katalint 2016. április 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01730-2/2016.
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A köztársasági elnök 115/2016. (IV. 12.) KE határozata 
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –  
Dr. Kocsis Imrét 2016. április 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01868-2/2016.
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A köztársasági elnök 116/2016. (IV. 12.) KE határozata 
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Domján Gyulát 2016. április 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2016. március 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. március 30.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01873-2/2016.
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Az Országgyűlés 5/2016. (IV. 5.) OGY határozata 
a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról*

 1. Az Országgyűlés Arany János – a  nemzet költője, a  magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége – 
születésének 200. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendőt Arany János-emlékévvé nyilvánítja.

 2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az  anyaországban, mind a  határon túl élő magyarság és 
a  diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok 
készítését, amelyek Arany János munkásságával kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.

 3. Az Országgyűlés felkéri a  Kormányt, hogy az  1–2.  pontban foglaltak figyelembevételével állapítsa meg az  Arany 
János-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 6/2016. (IV. 5.) OGY határozata 
a Magyar Felsőoktatás Napjáról*

 1. Az  Országgyűlés a  pécsi egyetem mint az  első magyar egyetem alapításának 650 éves évfordulója 
alkalmából a  Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből 
szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja.

 2. Az  Országgyűlés felhívja az  intézményeket, szervezeteket és a  közmédiát, egyúttal felkéri a  polgárokat, 
hogy a  nemzetünk szerves részét alkotó felsőoktatás támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, és 
2017. szeptember 1. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.

 3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 7/2016. (IV. 5.) OGY határozata 
gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről*

 1.  Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából az  Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik 
a  legnagyobb magyarról, továbbá kinyilatkoztatja, hogy érvényesnek tartja, egyetért és szellemi értelemben 
követendőnek tartja a gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925. évi 
XLV. törvénycikkben foglaltakat, miszerint:
„A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az  eseménynek, hogy Széchenyi István gróf a  pozsonyi 
országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3-án példát adó nagy tettével lehetővé tette 
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a nemzetgyűlés elhatározta:
1.  § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a  nemzet háláját teljes 
mértékben kiérdemelte.
2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja.”

 2.  Az  Országgyűlés üdvözli, hogy a  Kormány gondoskodik a  nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum állandó 
kiállításának újrarendezéséről, a  nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá felkéri a  Kormányt, hogy 
tudományos szimpózium keretében emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.

 3.  Az  Országgyűlés felkéri a  Magyar Posta elnökét, hogy a  Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf 
Széchenyi István emléke előtt, születésének 225. évfordulója alkalmából.

 4.  Az  Országgyűlés szorgalmazza, hogy minden anyaországi és Kárpát-medencei magyar közösség emlékezzék meg 
a legnagyobb magyarról.

 5.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Mirkóczki Ádám s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.



2709 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 10. szám

A Kormány 1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozata 
a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  szülőföldjük térségében maradt közel-keleti keresztény, valamint más üldözött vallási és nemzetiségi 

kisebbségekhez tartozó családok megsegítésének támogatásával, továbbá a  menekülttáborokban élő ezen 
közösségek helyben maradásának elősegítésével;

 2. az 1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások 
miniszterét, hogy gondoskodjanak ezen családok gyermekeinek oktatásához való hozzájárulásként 120  millió 
forint összegű forrásnak a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kedvezményezett részére, a  Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériumának 
költségvetési fejezetében történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozata 
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a  város további fejlődése és megújulása érdekében. 
A  Kormány a  Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a  végrehajtás Miniszterelnökséget 
vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
 1. A Kormány a  városi intézmények, a  lakosok, és a  helyi vállalkozások olcsóbb energiaellátását elősegítve felhívja 

a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Paksi Atomerőmű 
és Szekszárd között távhővezeték megépítésének feltételrendszerét, amely biztosíthatja Szekszárd távhővel való 
gazdaságosabb ellátását, és a vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a Kormány részére a további intézkedésekre.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.

 2. A térség gazdasági versenyképességének erősítését támogatva a  Kormány egyetért a  város ipari parkjának 
bővítésével, amely keretében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és 
a földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál a szükséges intézkedéseket 
a Szekszárdi Ipari Park bővítése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. A városi életminőség javítása érdekében a Kormány – az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról 
szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozatban meghatározottak szerint – támogatja a szekszárdi közmű-infrastruktúra 
fejlesztési beruházások megvalósítását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.)  

Korm. határozat szerint
 4. A Kormány egyetért a  Szekszárdon folytatott szakképzés fejlesztésére vonatkozó tervekkel, amely keretében 

felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az érintett gazdasági 
kamarákkal és a  térség meghatározó gazdasági szereplőivel egyeztetve dolgozza ki a  Szekszárdi Szakképzési 
Centrum fejlesztésének programját és intézkedjen – szükség szerint a  Kormány döntését kezdeményezve – 
a fejlesztési program megvalósítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a fejlesztési program kidolgozására: 2016. május 31.
 a fejlesztési program megvalósítására: folyamatos

 5. A Kormány munkacsoportot alakít a  városi és térségi közművelődési intézményrendszer fejlesztését és 
racionalizálását szolgáló, új interaktív könyvtár kialakítására, és a  városi levéltár elhelyezésére vonatkozó 
önkormányzati tervek megvalósításának vizsgálatára az  érintett miniszterek és Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata bevonásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 6. A Kormány támogatja a  szekszárdi borvidék értékeire épülő turizmus fellendítését, a  város idegenforgalmi 
vonzerejének növelését szolgáló fejlesztéseket, amely keretében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálja meg a  tervezett szálláshelybővítés 
kormányzati támogatással történő megvalósításának feltételrendszerét és tegyen javaslatot a  fejlesztések 
megvalósítására és támogatására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. május 31.
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 7. A Kormány a  Gemenci erdő térségének természeti értékeit szem előtt tartó turisztikai fejlesztések támogatása 
érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával együttműködve dolgozzák ki az  önkormányzat által tervezett ökocentrum és 
kalandpark fejlesztési programját és tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál a fejlesztési program 
megvalósítását szolgáló intézkedéseket;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. május 31.

b) felhívja a  földművelésügyi minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, 
hogy dolgozzák ki a  Gemenci Erdei Vasút felújításának és fejlesztésének, valamint a  Gemenc-Dunapart 
kikötő felújításának tervét, és tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  fejlesztések megvalósításának 
támogatására.
Felelős: földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a fejlesztés tervek kidolgozására: 2016. június 30.
 a fejlesztés megvalósítására: folyamatos

 8. A Kormány a  városi sportélet fellendítése, a  helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja 
a  városi sportinfrastruktúra fejlesztését, amely keretében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi 
erőforrások miniszterét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak
a) egy új, fedett városi uszoda és rekreációs központ megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának 

a  kidolgozásáról és a  beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat 
Kormány elé terjesztéséről;

b) egy új városi rendezvény- és sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás koncepciójának kidolgozásáról 
és a  beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé 
terjesztéséről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.

 9. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az  1–8.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve – határozzák meg a  Megállapodásban foglaltak ütemezett 
megvalósításához szükséges 2016. évi és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen 
forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.
Felelős: az 1–8. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: 2016. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozata 
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági 
együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági 

együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Szerződés szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a  Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Szerződés szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozata 
a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó 
megrendezéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a  2016. évben történő Alumni 

Találkozó (a továbbiakban: 2016. évi Találkozó) megrendezésével;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  külgazdasági és 

külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2016. évi Találkozó megrendezéséhez szükséges 145 millió forint 
költségvetési forrásnak a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális és oktatási 
kapcsolatok programjai alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport javára történő 
biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  külgazdasági és külügyminisztert a  2016. évi Találkozó 

megszervezésére és megrendezésére.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 37/2016. (IV. 6.) ME határozata 
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és az  Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és 

kulturális egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 38/2016. (IV. 6.) ME határozata 
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 41/2016. (IV. 6.) ME határozata 
főiskolai tanár kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős 
miniszter előterjesztésére –

Kaszásné dr. Leveleki Magdolnát

– 2016. április 1-jei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 42/2016. (IV. 6.) ME határozata 
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az  oktatásért 
felelős miniszter előterjesztésére –

az Eszterházy Károly Főiskolán Csathó Csaba József kancellári megbízását – lemondására tekintettel, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése alapján –

2016. március 27. napjával

visszavonom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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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ÓVODAVEZETŐ

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

1 2 3 4

Atkár Községi Önkormányzat 
3213 Atkár, 
Fő út 70. 

Árnyaskert Óvoda 
3213 Atkár, 
Széchenyi út 1. 
 
Lf: óvodavezetői feladatok 
ellátása a vonatkozó 
jogszabályok és a munkaköri 
leírás alapján, az intézmény 
vezetése és a képviselete, 
az intézmény 
alaptevékenységébe tartozó 
feladatok ellátása, a szakmai 
munka irányítása, 
az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, 
a nevelési célkitűzések 
megvalósítása, az intézményi 
szabályzatok elkészítése és 
aktualizálása, a gazdálkodási 
szabályzatok betartása, 
a pedagógiai munka 
irányítása, szervezése, 
ellenőrzése, a pedagógiai 
program megvalósulásának 
biztosítása.

Főiskola, óvodapedagógus 
felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év, pedagógus-
munkakörben vagy heti 
10 tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása 
során szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 13. 
Pehi: 2016. július 29. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell 
a következőket: b, mely 
tartalmazza a Kjt. 20. § (2d) és 
(2e) bekezdésében 
meghatározott 
követelményeknek való 
megfelelést is, szakmai ön, 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, a végzettséget és 
szakképzettséget, 
pedagógus-szakvizsga 
meglétét, szgy-t igazoló om, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat tartalmának és 
személyes adatainak 
a pályázat elbírálásában részt 
vevők általi megismeréséhez 
hozzájárul,  
nyilatkozat arról, hogy 
kívánja-e a pályázatot elbíráló 
testületi ülésen zárt ülés 
tartását, 
motivációs levél. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban  
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szereplő azonosító számmal 
(463/2016.), valamint 
a beosztás megnevezésével 
(óvodavezető) ellátva kell 
benyújtani, vagy 
személyesen: 
Kocsis Attila polgármester. 
Pc: Atkár  
Községi Önkormányzat 
3213 Atkár, 
Fő út 70. 
f: Kocsis Attila polgármester. 
Tel.: (37) 351-021. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Korm. rendeletben 
meghatározott véleményezési 
eljárás lefolytatása, 
azt követően szóbeli 
meghallgatás utáni döntés. 
A pályázatnak a benyújtási 
határidő utolsó napján 
12 óráig meg kell érkeznie. 
Hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A kinevezési 
jogkör gyakorlója fenntartja 
magának azt a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítsa. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Atkár Községi Önkormányzat 
hirdetőtáblája: 
2016. április 11. 
 

Bordány Nagyközség 
Önkormányzata 
6795 Bordány, 
Benke Gedeon utca 44.

Apraja-Falva  
Óvoda és Bölcsőde 
6795 Bordány, 
Rákóczi Ferenc utca 32–36. 
 
Lf: az Apraja-Falva Óvoda és 
Bölcsőde szakmai 
tevékenységének vezetése, 
munkáltatói feladatainak 
ellátása, az intézmény 
törvényes működésének 
biztosítása, gazdálkodási 
rendjének betartása, 
kapcsolattartás 
a fenntartóval.

Főiskola, óvodapedagógus-
végzettség, óvoda-
pedagógus-munkakörben 
szerzett, legalább 5 év 
szakmai tapasztalat, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásához, 
feltétel továbbá, hogy 
ne álljon a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű legyen és ezeket 
hatósági bizonyítvánnyal

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 17. 
Pehi: 2016. június 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., a Korm. rendelet és 
a Köznev. tv. 7. és 
8. mellékletének 
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igazolja; követelmény, hogy 
cselekvőképes legyen, 
szükséges továbbá a nevelési-
oktatási intézményben 
óvodapedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg óvoda-
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, nyilatkozat arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés tartását 
pályázata képviselő-testületi 
elbírálásakor, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy vele 
szemben a Kjt. 41. §-a szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, követelmény továbbá 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség. 
Előny: legalább 3–5 év vezetői 
tapasztalat, jó szintű 
kapcsolatteremtő, 
kommunikációs és 
irányítókészség.

a rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, iskolai 
végzettséget, képzettséget 
valamint szakmai, esetleg 
vezetői gyakorlatot igazoló 
om, b, vpr, a végzettséget és 
szakképzettséget, 
pedagógus-szakvizsga 
meglétét, szgy-t igazoló om,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat tartalmának 
és személyes adatainak 
a pályázat elbírálásában részt 
vevők általi megismeréséhez 
hozzájárul, nyilatkozat arról, 
hogy az intézményvezetői 
megbízása esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(731/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy 
elektronikusan: 
Sándor Gyuláné 
humánpolitikai ügyintéző 
sandorne@bordany.hu 
e-mail címen keresztül. 
Pc: Bordány Nagyközség 
Önkormányzata 
6795 Bordány, 
Benke Gedeon utca 44. 
f: Tanács Gábor polgármester. 
Tel.: (62) 588-521. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Köznev. tv., a Kjt., valamint 
a Korm. rendeletben foglalt 
pályázati eljárást követően 
az eljárásban részt vevők 
véleményét mérlegelve  
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a megbízási jogkör 
gyakorlója, Bordány 
Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
www.bordany.hu 
2016. április 18. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Ifjúság Utcai Óvoda 
4027 Debrecen, 
Ifjúság utca 4. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
a Köznev. tv. 67. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan idejű teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdés b) és c) pontjai 
alapján nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 4. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes szakmai ön,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, 
amennyiben van, úgy 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
feltétel a büntetlen előélet, 
valamint annak tényét igazoló 
b, igazolás arról, hogy 
a pályázó nem áll 
a tevékenység folytatását 
kizáró foglakoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, 
nyilatkozat arról, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz 
a pályázó, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület 
a személyét érintő ügy  
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tárgyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-62681/2016.), valamint 
a beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Eektronikus benyújtás esetén: 
a Humán Főosztály részére 
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyes benyújtás esetén: 
Humán Főosztály, 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. I. em. 107. 
Pc: Debrecen  
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Kjt. és a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. A pályáztató minősíti 
a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem 
vállalja semmilyen, a beadott 
pályázat eredményéből 
keletkező kár, a pályázat 
beadásával kapcsolatban 
felmerült költség 
megtérítését.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának honlapja: 
2016. április 4., 
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Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtáblája: 
2016. április 4.,  
közigállás állásportál: 
2016. április 4. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot 3 példányban 
kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
2 példány – amelyek közül 
1 példány elektronikusan 
küldendő be word vagy pdf 
formájában – csak a szakmai 
ön-t és vpr-t tartalmazza). 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a www.debrecen.
hu honlapon szerezhet. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Ispotály Utcai Óvoda 
4025 Debrecen, 
Ispotály utca 12. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
a Köznev. tv. 67. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdés b) és c) pontjai 
alapján nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 4. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes szakmai ön,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, 
amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
büntetlen előélet, valamint 
annak tényét igazoló b, annak 
igazolása, hogy a pályázó 
nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró  
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foglakoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület 
a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilván ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-62683/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, és elektronikusan: 
Humán Főosztály részére 
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül, vagy 
személyesen: Humán 
Főosztály, 4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. I. em. 107. 
Pc: Debrecen  
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. és 
a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. A pályáztató minősíti 
a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem 
vállalja semmilyen, a beadott 
pályázat eredményéből 
keletkező kár, a pályázat  
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beadásával kapcsolatban 
felmerült költség 
megtérítését.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának honlapja: 
2016. április 4., 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtáblája: 
2016. április 4., 
közigállás állásportál: 
2016. április 4. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot 3 példányban 
kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
2 példány – amelyek közül 
1 példány elektronikusan 
küldendő be Word vagy PDF 
formájában – csak a szakmai 
ön-t és vpr-t tartalmazza). 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a  
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Kuruc Utcai Óvoda 
4028 Debrecen, 
Kuruc utca 22–30. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, a Köznev. 
tv. 67. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott 
felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 4. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes szakmai ön,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, iskolai végzettséget 
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határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdés b) és c) pontja 
alapján nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes.

és szakképzettséget, 
amennyiben van, úgy 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
büntetlen előélet, valamint 
annak tényét igazoló b, annak 
igazolása, hogy a pályázó 
nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglakoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület 
a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilvános ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-62687/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. Elektronikusan 
a Humán Főosztály részére 
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül. 
Személyes benyújtás esetén: 
Humán Főosztály  
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. I. em. 107. 
Pc: Debrecen  
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Kjt. és a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. A pályáztató minősíti  
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a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem 
vállalja semmilyen, a beadott 
pályázat eredményéből 
keletkező kár, a pályázat 
beadásával kapcsolatban 
felmerült költség 
megtérítését.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának honlapja: 
2016. április 4., 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtáblája: 
2016. április 4.,  
közigállás állásportál: 
2016. április 4. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot 3 példányban 
kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
2 példány – amelyek közül 
1 példány elektronikusan 
küldendő be Word vagy PDF 
formájában – csak a szakmai 
ön-t és vpr-t tartalmazza. 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Levendula Óvoda 
4024 Debrecen, 
Varga utca 23. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról

Főiskola, óvodapedagógus,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
a Köznev. tv. 67. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
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szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.

intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év, pedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdés b), c) pontja 
alapján nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes.

Pbhi: 2016. május 4. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes szakmai ön,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, 
amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
büntetlen előélet, valamint 
annak tényét igazoló b, hogy 
a pályázó nem áll 
a tevékenység folytatását 
kizáró foglakoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület 
a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilván ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-62691/2016.), valamint 
a beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, és elektronikusan: 
Humán Főosztály részére 
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül, 
személyesen: 
Humán Főosztály  
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. I. em. 107. 
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Pc: Debrecen  
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt és 
a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. A pályáztató minősíti 
a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem 
vállalja semmilyen, a beadott 
pályázat eredményéből 
keletkező kár, a pályázat 
beadásával kapcsolatban 
felmerült költség 
megtérítését.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának honlapja: 
2016. április 4., 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtáblája: 
2016. április 4. , 
közigállás honlapja 
2016. április 4. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot 3 példányban 
kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
2 példány – amelyek közül 
1 példány elektronikusan 
küldendő be Word vagy PDF 
formájában – csak a szakmai 
ön-t és vpr-t tartalmazza). 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a www.debrecen.
hu honlapon szerezhet. 
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Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Szabadságtelepi Óvoda 
4034 Debrecen, 
Faraktár utca 115. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
a Köznev. tv. 67. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év, pedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdés b), c) pontja 
alapján nem áll a tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-ig határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 4. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes szakmai ön,  
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, 
amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
büntetlen előélet, valamint 
annak tényét igazoló b, hogy 
a pályázó nem áll 
a tevékenység folytatását 
kizáró foglakoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület 
a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilván ülést 
tartson, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-62693/2016.), valamint  
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beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani, és elektronikusan: 
Humán Főosztály részére 
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül, 
személyesen:  
Humán Főosztály  
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. I. em. 107. 
Pc: Debrecen  
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A Kjt. és a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. A pályáztató minősíti 
a pályázó szakmai 
koncepcióját, vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A kiíró nem 
vállalja semmilyen, a beadott 
pályázat eredményéből 
keletkező kár, a pályázat 
beadásával kapcsolatban 
felmerült költség 
megtérítését.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának honlapja: 
2016. április 4., 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtáblája: 
2016. április 4.,  
közigállás honlapja: 
2016. április 4. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot 3 példányban  
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kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet, 
2 példány, amelyek közül 
1 példány elektronikusan 
küldendő be Word vagy PDF 
formájában, csak a szakmai 
ön-t és vpr-t tartalmazza. 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a 
www.debrecen.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
2030 Érd, 
Alsó utca 1.

Pumukli  
Német Nemzetiségi Óvoda 
2030 Érd, 
Riminyáki út 17. 
 
Lf: a Köznev. tv. 69. § (1) és 
(2) bekezdéseiben foglaltak 
alapján a vezetői feladatok 
ellátása. az intézmény 
törvényes működésének 
biztosítása, a pedagógiai 
munka irányítása, szervezése, 
ellenőrzése, illetve 
a jogszabályokban előírt 
munkáltatói jogok gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógus,  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év, óvodapedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
szükséges továbbá, hogy 
a pályázó ne álljon 
a foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes 
legyen. 
Előny: intézményvezetői 
tapasztalat.

ÁEI: 2016. augusztus 16. 
A vezetői megbízás 2021. 
augusztus 15-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. június 6. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint az egyéb juttatások 
megállapítására a vonatkozó 
jogszabályok figyelembe-
vételével a fenntartó 
intézményekre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, vpr, hiteles om, b 
vagy annak megkéréséről 
szóló postai feladóvevény 
másolata, nyilatkozat arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati elbírálásban 
részt vevők a pályázati 
anyagot megismerhetik, és 
abba betekinthetnek. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(14/934/8/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodapedagógus, 
intézményvezető” ellátva kell 
benyújtani, vagy 
elektronikusan: 
Nagy Nikoletta részére 
a nnagy@erd.hu 
e-mail címen keresztül. 
Pc: Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
2030 Érd, 
Alsó utca 1. 
f: Eszes Mária 
Tel.: (30) 336-4004. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
A pályázatokról az Érdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
www.erd.hu, 
2016. április 18., 
Érdi Újság. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényegi információ: 
a pályázatot mellékletekkel 
együtt két nyomatott 
példányban kérjünk 
benyújtani. 
A közigállás állásportálon való 
publikálás időpontja: 2016. 
április 18. 
 

Kardoskút Község 
Önkormányzata 
5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3.

Kardoskúti  
Napköziotthonos Óvoda 
5945 Kardoskút, 
Kossuth u. 4. 
 
Lf: a Kardoskúti 
Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezetői feladatainak 
ellátása, azaz az intézmény 
színvonalas, szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 

Főiskola, óvodapedagógus,  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év óvodapedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. július 18. 
A vezetői megbízás  
2021. július 17-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 20. 
Pehi: 2016. június 30. 
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a munkáltatói jogok 
gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, melyet jogszabály 
nem utal más hatáskörébe.

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
a szükséges szgy-t igazoló 
részletes, fényképes szakmai 
ön, vpr, végzettséget, 
szakképzettséget és 
szakvizsgát igazoló om, b,  
nyilatkozat arról, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozat a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(209/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Kardoskút Község 
Önkormányzata 
5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3. 
f: Lengyel György 
polgármester. 
Tel.: (20) 972-4182. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. 20/A. § 
(6) bekezdése, 
a Korm. rendelet és 
az EMMI rendelet 
189. §-a szerint. A végleges 
döntést Kardoskút Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete hozza meg.  
A kinevezés négy hónap 
próbaidő kikötésével jön létre. 
A pályázat kiírója fenntartja 
a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
www.kardoskut.hu 
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Laskod Község 
Önkormányzata 
4543 Laskod, 
Kossuth Lajos utca 59.

Laskodi Nefelejcs Óvoda 
4543 Laskod, 
Kossuth Lajos utca 40/B 
 
Lf: az intézmény vezetéséhez, 
irányításához kapcsolódó 
tevékenységek ellátása során 
gyakorolja a jogszabályokban 
és az intézmény SZMSZ-ében 
számára biztosított 
jogköröket.

Főiskola, óvodapedagógus,  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év, óvodapedagógus-
munkakörben szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, büntetlen 
előélet, annak igazolása, hogy 
a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 20. 
Pehi: 2016. július 21. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Köznev. tv., valamint 
a Korm rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel 
kiegészített vpr, b annak 
igazolására, hogy a pályázó 
nem áll az intézményben 
végezhető tevékenység 
folytatását kizáró 
foglalkoztatástól való eltiltás 
alatt, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők a pályázati 
anyagát megismerhetik, 
az iskolai végzettséget, 
képzettséget igazoló om,  
a pályázó esetleges kérése 
a pályázat elbírálásának 
napirendjéhez kapcsolódó 
zárt Képviselő-testületi ülés 
tartására. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Laskod Község 
Önkormányzata 
4543 Laskod, 
Kossuth Lajos utca 59. 
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f: Vargáné Kiss Katalin 

polgármester. 

Tel.: (45) 709-745. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: 

A jogszabályban biztosított 

véleménynyilvánítási joggal 

rendelkező szervezetek 

véleményének beérkezése 

után a pályázatokat 

az Oktatási és Ügyrendi 

Bizottság véleményezi, 

a megbízásról Laskod Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat kiírója a pályázat 

eredménytelenné 

nyilvánításának jogát 

fenntartja. 

A pályázat további 

megjelenésének helye, ideje:  

Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Intézet honlapja: 

2016. április 20. 

 

Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata 

2094 Nagykovácsi,  

Kossuth Lajos u. 61

2094 Nagykovácsi, 

Kaszáló u. 16–18. 

 

Lf: az intézmény zavartalan 

működésének, színvonalas 

szakmai munkájának 

szervezése, irányítása, 

ellenőrzése, a munkáltatói 

jogkör gyakorlása, 

az intézményi munka 

szakszerű, gazdaságos, 

törvényes biztosítása.

Főiskola, óvodapedagógus,  

legalább öt év, 

óvodapedagógus-

munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat, vagyon- 

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása, pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképzettség,  

büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. augusztus 15. 

A vezetői megbízás  

2021. augusztus 14-éig, 

határozott időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. május 5. 

Pehi: 2016. június 9. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

részletes szakmai ön, vpr, 

iskolai és szakmai 

végzettséget igazoló om, b, 

nyilatkozat arról, hogy 

a pályázó a pályázati 

anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati  
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eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, nyilatkozat arról, 

hogy a pályázatot elbíráló 

testület személyét érintő ügy 

tárgyalásakor nyilvános vagy 

zárt ülést tartson. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, 

a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számmal 

(33/2016-F-7), valamint 

beosztás megnevezésével: 

„óvodavezető” ellátva kell 

benyújtani, vagy elektronikus 

úton Frankné Mocsári Enikő 

részére a  

frank.human@nagykovacsi.hu 

e-mail címen keresztül vagy 

személyesen. 

Pc: Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata 

2094 Nagykovácsi,  

Kossuth Lajos u. 61. 

f: dr. Németh Zsanett;  

Tóth Mária Erzsébet 

Tel.: (26) 389-127;  

(26) 355-607.  

A pályázat további 

megjelenésének helye,  

ideje:  

közigállás közszolgálati 

állásportál: 

2016. április 5., 

Nagykovácsi 

Önkormányzatának  

honlapja: 

www.nagykovacsi.hu, 

2016. április 5. 

A munkáltatóval 

kapcsolatban további 

információt a  

www.nagykovacsiovoda.hu 

honlapon szerezhet. 

A közigállás állásportálon való 

publikálás időpontja: 2016. 

április 5. 

 



2739 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 10. szám

1 2 3 4

Nagytarcsa Község 

Önkormányzata 

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 4.

Csillagszem Óvoda 

2142 Nagytarcsa, 

Sport u. 6. 

 

Lf: a Köznev. tv. szerint 

az intézmény irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, alapító 

okirat szerinti feladatok 

ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus,  

legalább öt év, 

óvodapedagógus-

munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat, vagyon-

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása, pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképzettség, magyar 

állampolgár, büntetlen 

előélet, cselekvőképes,  

a pályázó nem áll 

foglalkozástól eltiltás  

hatálya alatt.

ÁEI: 2016. augusztus 22. 

A vezetői megbízás  

2021. augusztus 22-éig, 

határozott időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. május 9. 

Pehi: 2016. június 30. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

fényképes szakmai ön, 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési 

elképzelésekkel kiegészített 

vpr, a vezetői megbízás 

idejére szóló ötéves vpr 

3 példányban, iskolai 

végzettséget, 

szakképzettséget, szakvizsgát 

tanúsító om, közalkalmazotti 

jogviszony létesítése esetén 

90 napnál nem régebbi 

hatósági bizonyítvány, amely 

igazolja a büntetlen előéletet 

és hogy nem áll a pályázó 

a foglalkozás gyakorlásától 

való eltiltás hatálya alatt, 

szgy-ról szóló hiteles igazolás,  

nyilatkozat arról, hogy 

hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez,  

nyilatkozat arról, hogy 

hozzájárul a jogszabályban 

meghatározott véleményezők 

részére pályázata tartalmának 

megismeréséhez, nyilatkozat 

arról, hogy a vagyon-

nyilatkozat-tételt vállalja, 

továbbá, amennyiben  



2740 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 10. szám

1 2 3 4

pályázatának zárt ülés 

keretében történő tárgyalását 

kéri, erre irányuló írásbeli 

nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, 

a beosztás megnevezésével 

(„Csillagszem óvoda 

óvodavezetői pályázat 2016.”) 

ellátva kell benyújtani. 

Pc: Nagytarcsa Község 

Önkormányzata 

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 4. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: 

a Korm. rendelet szerinti 

véleményezést és a pályázók 

meghallgatását követően 

Nagytarcsa Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt. 

A pályázat további 

megjelenésének helye, ideje:  

közigállás közszolgálati 

állásportál: 

2016. április 9. 

 

Pécel Város Önkormányzata  

2119 Pécel,  

Kossuth tér 1.  

 

 

 

 

 

 

Pécel Város  

Óvodái és Bölcsődéje  

2119 Pécel, Petőfi u. 1/B 

 

Lf: a Köznev. tv. 69. §  

(1)–(3) bekezdéseiben 

meghatározott feladatok 

ellátása.

Pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképesítés, emellett 

a magasabb vezetői megbízás 

esetén vagyonnyilatkozat-

tétel, cselekvőképesség, 

valamint a büntetlen előélet 

és annak igazolása, hogy 

a pályázó nem áll 

foglalkozástól való eltiltás 

hatálya alatt.

ÁEI: 2016. november 30. 

A vezetői megbízás  

2016. november 30-ától  

2021. július 31-éig terjedő, 

határozott időre szól; 

a munkakör legkorábban 

2016. november 30. napjától 

tölthető be. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. július 15. 

Pehi: 2016. október 31. 

Illetmény, juttatás: 

az illetmény megállapítására 
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a Kjt. és a Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

részletes szakmai ön, 

a köznevelési intézmény 

vezetésére vonatkozó, 

szakmai helyzetelemzésen 

alapuló, fejlesztési 

elképzeléseket 

megfogalmazó vezetési 

program, a végzettséget és 

szakképzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, 

a szakmai gyakorlat meglétét 

igazoló munkáltatói igazolás, 

a pályázó nyilatkozata arról, 

hogy kinevezése, megbízása  

esetén a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének 

eleget tesz, a pályázó 

nyilatkozata arról, hogy 

hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, 

továbbításához, a pályázó 

nyilatkozata arról, hogy 

nyilvános vagy zárt képviselő-

testületi ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását, b, mely 

tartalmazza, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű és nem áll 

foglalkozástól való eltiltás 

hatálya alatt. 

A pályázat benyújtásának 

helye, módja: postai úton, 

a pályázatnak Pécel Város 

Önkormányzata címére 

történő megküldésével  

(2119 Pécel,  

Kossuth tér 1.). 

Személyesen: Péceli 

Polgármesteri Hivatal jegyzői 

titkárságán történő leadással 

(2119 Pécel, Kossuth tér 1. 

I. emelet). 
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A pályázatokat kizárólag zárt 
borítékban lehet benyújtani. 
Szükséges a borítékon 
feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő 
azonosító számot 
(Ö/364/1/2016.), valamint 
a munkakör megnevezését: 
„igazgató”. 
A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje: 
a jogszabályban 
meghatározott véleményezési 
eljárást követően a pályázókat 
előzetesen Pécel Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Kulturális 
Bizottsága hallgatja meg. 
A pályázatot Pécel Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el.  
A kinevezési jogkör 
gyakorlója fenntartja a jogát 
arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa.  
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Pécel város honlapja  
(www.pecel.hu): 
2016. április 18., 
Péceli Hírek 2016. május havi 
száma. 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt a www.pecel.hu 
honlapon szerezhet.  
f.: Csúzi István  
irodavezető-helyettes. 
Tel.: (28) 662-130. 
A közigállás közszolgálati 
állásportálon való publikálás 
időpontja: 2016. április 18. 
 

Nyírgelse Község 
Önkormányzata 
4362 Nyírgelse, 
Kossuth út 2.

4362 Nyírgelse, 
Iskola út 16. 
 

Főiskola, óvodapedagógus,  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői

ÁEI: 2016. június 16. 
A vezetői megbízás 2021. 
július 15-éig, határozott időre 
szól. 
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Lf: nem függetlenített 

óvodavezetői feladatok 

ellátása a kétcsoportos 

Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 

köznevelési intézményben.

szakképzettség, legalább 

öt év szakmai tapasztalat, 

B kategóriás jogosítvány, 

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása.

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. május 6. 

Pehi: 2016. június 15. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

fényképes szakmai ön, hiteles 

om, ötéves szakmai 

tapasztalatot igazoló 

dokumentum, b, amely 

igazolja a büntetlen előéletet 

és hogy nem áll a foglalkozás 

gyakorlásától eltiltás hatálya 

alatt, nyilatkozat arról, hogy 

hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez,  

nyilatkozat arról, hogy 

a pályázó hozzájárul 

a pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbí-

tásához a pályázat elbírálása 

iránti és az annak keretében 

történő vélemény nyilvánítási 

eljárásban, vpr, nyilatkozat 

arról, hogy vele szemben a Kjt. 

41. § (2) bekezdése szerinti 

összeférhetetlenség nem áll 

fenn, illetve a fennálló 

összeférhetetlenséget 

meg bízása esetén 

megszünteti. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, 

a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számmal 

(335/2016.), valamint 

a beosztás megnevezésével: 

„óvodavezető” ellátva kell 

benyújtani. 
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Pc: Nyírgelse Község 

Önkormányzata 

4362 Nyírgelse, 

Kossuth út 2. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a benyújtott 

pályázatokról Nyírgelse 

Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt 

a véleménynyilvánításra 

jogosultak véleményének 

kikérését követően.  

A pályázat további 

megjelenésének helye, ideje:  

www.nyirgelse.hu, 

helyi hirdetőtáblán, 

közigállás állásportál: 

2016. április 5. 

 

Rétalap Község 

Önkormányzata 

9074 Rétalap, 

Széchenyi u. 68.

9074 Rétalap, 

Széchenyi u. 129. 

 

Lf: a Köznev. tv. szerint 

az intézmény irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, alapító 

okirat szerinti feladatok 

ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus,  

óvodapedagógus-

munkakörben szerzett szgy,  

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, a nevelési-

oktatási intézményben 

pedagógus-munkakörben 

fennálló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, illetve 

a megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, cselekvő-

képesség, büntetlen előélet, 

magyar állampolgárság, 

legalább öt év óvoda-

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy, pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképzettség.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 

A vezetői megbízás  

2021. július 31-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. május 16. 

Pehi: 2016. július 6. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

szakmai ön, iskolai 

végzettséget és 

szakképzettséget igazoló 

dokumentumok hiteles om, 

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési 

elképzelésekkel kiegészített 

vpr, szgy-t igazoló 

dokumentumok,  

b, amellyel a pályázó igazolja 

a büntetlen előéletét, és hogy 

nem áll olyan foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt, amely  
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közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetővé, 

nyilatkozat arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak 

a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul,  

nyilatkozat, amelyben 

a pályázó hozzájárul a teljes 

pályázati anyagának, valamint 

az abban szereplő személyes 

adatainak harmadik személy 

által történő 

megismeréséhez, a pályázati 

eljárással összefüggő 

kezeléséhez, nyilatkozat arról, 

hogy a pályázó megbízása 

esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének 

eleget tesz, nyilatkozat arról, 

hogy hogy vele szemben 

a Kjt. 41. § (2) bekezdés 

b) pontja szerinti 

összeférhetetlenség nem áll 

fenn, illetve a fennálló 

összeférhetetlenséget 

megbízása esetén 

megszünteti, nyilatkozat arról, 

hogy pályázatát nyílt vagy 

zárt ülésen kéri megtárgyalni. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(184-1/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani,  
és elektronikusan Eszterbauer 
Erzsébet részére az  
aljegyzo@nagyszentjanos.hu 
e-mail címen keresztül  
vagy személyesen Straszner 
Csabáné részére. 
Pc: Rétalap Község 
Önkormányzata 
9074 Rétalap, 
Széchenyi u. 68. 
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f: Straszner Csabáné  

Tel.: (20) 928-1024. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: 

a jogszabályban előírt 

véleményezést és a pályázók 

meghallgatását követően 

Rétalap Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt.  

A pályázat további 

megjelenésének helye, ideje:  

Rétalap község honlapja: 

2016. április 11. 

A munkáltatóval kapcsolatos 

egyéb lényeges információ:  

a Képviselő-testület fenntartja 

a jogot a pályázat 

eredménytelennek 

nyilvánítására.  

 

Zebegény Község 

Önkormányzata  

2627 Zebegény,  

Árpád utca 5.

Zebegényi  

Napraforgó Óvoda  

2627 Zebegény,  

Millennium sor 1. 

 

Lf: az intézmény vezetése és 

képviselete a vonatkozó 

jogszabályok, belső 

szabályzatok és az alapító 

rendelkezései szerint,  

az intézmény tevékenységébe 

tartozó vezetői feladatok, 

továbbá az önállóan működő 

költségvetési szerv 

hatáskörébe tartozó 

gazdálkodási feladatok 

ellátása. Felel az intézmény 

szakszerű és törvényes 

működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja 

a munkáltatói jogokat, dönt 

az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály 

vagy kollektív szerződés, 

közalkalmazotti szabályzat

Főiskola, óvodapedagógus-

végzettség, pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképzettség, vezető 

óvodapedagógus-végzettség,  

német nemzetiségi 

óvodapedagógusi 

végzettség, óvoda-

pedagógus-munkakörben 

eltöltött legalább 5 év 

szakmai tapasztalat,  

vagyonnyilatkozat-tételi 

eljárás lefolytatása, magyar 

állampolgárság, büntetlen 

előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 

A vezetői megbízás  

2021. július 31-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: a közigállás 

közszolgálati állásportálon 

történő megjelenéstől 

számított 30 nap. 

Pehi: 2016. július 20. 

Illetmény, juttatás: 

a Kjt. rendelkezései 

az irányadók. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

a szakmai helyzetelemzésre 

épülő és a fenntartói 

stratégiai célok 

megvalósulását célzó 

fejlesztési elképzelésekkel 

kiegészített vpr, 

szakmai ön, szgy-t igazoló  
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nem utal más hatáskörébe, 

ellátja a Köznev. tv.-ben 

meghatározott egyéb vezetői 

feladatokat. Az intézmény 

többcélú intézmény, és 

az intézményben nemzetiségi 

(német) óvodai nevelés folyik.

dokumentumok, iskolai 

végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, 

b, nyilatkozat arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak 

a pályázati eljárással 

összefüggően szükséges 

kezeléséhez hozzájárul 

a pályázó, nyilatkozat arról, 

hogy pályázatát nyílt vagy 

zárt ülésen kéri megtárgyalni. 

A pályázat benyújtásának 

módja: postai úton, 

a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számmal 

(ZB/554/2016.), valamint 

a beosztás megnevezésével: 

„óvodavezetői pályázat” 

ellátva kell benyújtani, vagy 

személyesen: Márianosztrai 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Zebegényi Kirendeltségének 

Titkársága, ügyfélfogadási 

időben a munkavégzés 

végéig, azaz hétfőtől szerdáig 

7:30–16:00 óra, pénteki 

napon 8:00–14:00 óra között. 

Pc: Zebegény Község 

Önkormányzata  

2627 Zebegény,  

Árpád utca 5. 

f: Hutter Jánosné  

Tel.: (27) 571-510. 

A pályázat elbírálásának 

módja, rendje: a pályázatot 

A/4-es méretű gépelt oldalak 

formátumában, 2 pld.-ban, 

zárt borítékban kell 

benyújtani. A pályázatról 

a Kulturális, Idegenforgalmi és 

Sport Bizottság és 

a Zebegény Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

javaslatára Zebegény Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete dönt.  
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A pályázat kiírója 

a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor 3 hónap 

próbaidőt köt ki. 

A pályázat további 

megjelenésének helye, ideje:  

KSZK honlap, 

az önkormányzat honlapja, 

önkormányzati újság. 

A munkáltatóval kapcsolatos 

további információt a  

www.zebegeny.hu honlapon 

szerezhet. 

A közigállás közszolgálati 

állásportálon való megjelenés 

időpontja: 

2016. május. 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

PEDAGÓGUS

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

1 2 3 4

Szent Gellért  
Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda 
6120 Kiskunmajsa, 
Csontos Károly u. 2.

Matematika–fizika vagy 
matematika–bármely  
szakos tanár, 
matematika és fizika 
tantárgyak tanítása, 
felzárkóztató és szakköri, 
szükség esetén tanulószobai 
foglalkozások vezetése.

Főiskolai vagy egyetemi 
szakirányú és pedagógus-
végzettséget igazoló tanári 
diploma, erkölcsi 
bizonyítvány, római katolikus 
egyházhoz való tartozást 
igazoló dokumentumok 
(pl. keresztlevél, esetleg 
lelkipásztori ajánlás).

ÁEI: 2016. augusztus 22. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 10. 
Az illetmény megállapítására 
a hatályos jogszabályi 
rendelkezések az irányadók. 

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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Benyújtandó iratok, 
igazolások: ön, diploma, b, 
hiteles om. 
A jelentkezés módja: postai 
úton vagy személyesen, a kért 
dokumentumok másolatának 
megküldésével: 
Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
6120 Kiskunmajsa, 
Csontos Károly u. 2., 
vagy elektronikus úton a 
szentgellertmajsa@gmail.com 
e-mail címen keresztül. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb fontos információk:  
a munkáltató egyházi jogi 
személy, szolgálati lakást nem 
biztosítunk. 
 

Nyíregyházi  
Evangélikus  
Kossuth Lajos Gimnázium 
4400 Nyíregyháza, 
Szent István út 17–19.

Matematika–kémia szakos 
középiskolai tanár

Egyetemi végzettség. Jelentkezés postai úton.  
Pc.: Nyíregyházi  
Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium igazgató 
4400 Nyíregyháza, 
Szent István út 17–19. 
Tel.: (42) 410-032, 
(20) 824-6246 
Pbhi: 2016. június 24. 
ÁEI: 2016. szeptember 1. 
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Értesítések

A külgazdasági és külügyminiszter 11/2016. (IV. 7.) KKM közleménye  
Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2016. január 20-i 24. számában kihirdetett, Magyarország 
Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) 13. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Megállapodás harminc nappal azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követően lép hatályba, 
amelyben a Szerződő Felek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások teljesítéséről kölcsönösen 
tájékoztatják egymást.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételének napja: 2016. január 26.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2016. február 25.

A fentiekre tekintettel, összhangban az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2016. február 25-én, azaz kettőezer-tizenhat február huszonötödikén 
lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. évi közhasznú beszámolója

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. évi közhasznú tevékenysége  
– tartalmi összefoglaló

 1. A pénzügyi helyzet áttekintése
A MAB 2015-ben is eredményesen működött, s a jogszabályokban rögzített feladatait elvégezte. A feladatellátás 
pénzügyi fedezete részben a központi költségvetési támogatás, részben a MAB saját bevétele volt. A központi 
költségvetési támogatás és a saját bevételek aránya 67-33% volt (2014-ben 7030%).
A MAB 2015. évi központi költségvetési támogatása 155 millió Ft volt, ez az előző évivel azonos összeg. Az utóbbi 
három év támogatási összege, valamint a vonatkozó miniszteri rendeletben megemelt MAB véleményezési díjak 
nyomán a MAB – a korábbi évek jelentős veszteségei után – 2013-ban és 2014-ben is nyereségesen tudott működni, 
s így ismét némi tartalékot tudott képezni. A 2015-ös évet kismértékű veszteséggel zártuk.
A MAB 2015. évi működésének tartalmi részleteiről az elnök valamint a főtitkár éves beszámolói tudósítanak, 
melyeket évkönyvünkben nyomtatva és honlapunkon elérhetően is publikáltunk. A jelen összefoglaló a MAB 
2015. évi működésének néhány lényeges elemét emeli ki.

 2. A szakmai tevékenység áttekintése
A MAB szakmai tevékenységének számszerű adatait az alábbi táblázat összegzi (a 2015-ben lezárt ügyek száma). 
Szakmai tevékenységünk sokoldalúságáról és méretéről a www.mab.hu honlap, valamint a http://tir.mab.hu 
adatbázis részletes tájékoztatást tartalmaz.

tevékenység és határozat típusa 2015

felsőoktatási szakképzés indítás 3

alapszak létesítés 1

mesterszak létesítés 4

alapszak indítás 17

mesterszak indítás 46

osztatlan mesterszak indítás 19

szakmonitorozás (alap- és mesterszakok) 8

külföldi intézmény magyarországi elismerése 1

doktori iskola működés és létesítés 138

egyetemi tanári pályázat 136

3. körös intézményakkreditáció (int+karok száma) 27

szakakkreditáció intézményakkreditáció keretében 20

intézmény (kar) monitor 1

párhuzamos programakkreditáció 52

felülvizsgálati ügyek 26

összesen 499

A MAB 2015-ben is végezte további szakmai tevékenységeit: 
• állásfoglalások bizottsági előkészítése, meghozatala és kiadmányozása, 
• különböző jogszabálytervezetek véleményezése, 
• akkreditációs elvárások és eljárások karbantartása, 
• a MAB honlapjának fenntartása, frissítése
• MAB adatbázis (Titkársági Információs Rendszer, TIR) fejlesztése, működtetése,
• rendszeres és időszaki kiadványok megjelentetése,
• érdeklődésekre válasz, információszolgáltatás,
• nemzetközi kapcsolatok (benne ENQA, CEENQA és INQAAE)
• titkársági adminisztratív és döntés-előkészítési tevékenység.
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2015-ben 15 felsőoktatási intézmény intézményakkreditációs eljárását zártuk le. Közülük egy intézményt nem 
akkreditált a MAB, egyet két évre akkreditált, 7 intézményre nézve – 5 éves akkreditáció mellett – 2016-ban, 
illetve 2017-ben lefolytatandó monitor vizsgálatot irt elő. Egy intézmény székhelyének jogszabályi megfelelősége 
tekintetében az Oktatási Hivatalnál hatósági ellenőrzést kezdeményeztünk. Az ebből az értékelési szakaszból 
hátralévő három egyházi intézmény akkreditációs jelentése 2016-ban kerül a MAB plénum elé.

A párhuzamos programakkreditáció tekintetében – a 2014-es látogatások nyomán – elkészült 
az  egészségtudományi képzéseket értékelő látogató bizottsági jelentés, melyet a MAB Orvostudományi 
bizottsága, majd a MAB plénuma megtárgyalt, s a képzésekről akkreditációs határozatot hozott. A 7 intézmény 
összesen 52 értékelt képzéséből a  MAB egy képzést nem akkreditált, 18 esetben intézkedési terv készítését 
kérte, 24  képzésre vonatkozóan 2017-ben, illetve 2018-ban lefolytatandó monitor vizsgálatot irt elő. 
A  párhuzamos programakkreditáció keretében 2015-ben vizsgálta – az Oktatási Hivatallal való korábbi 
egyeztetés szerint – a  MAB a gazdaságtudományi képzéseket. Ez  az  eljárás minden eddiginél összetettebb 
és nagyobb volumenű volt, hatalmas logisztikai és tartalmi feladatot adva a  résztvevő szakértők és a MAB 
titkárság számára. E feladatot is maradéktalanul elvégeztük. Összesen 31  intézmény 196  képzéséről 
készült értékelő jelentés. A tavaszi látogatások után elkészültek a látogató bizottsági jelentések, melyeket 
a Társadalomtudományi bizottság, majd – 2016 januári ülésén – a MAB plénuma is megtárgyalt, s határozatokat 
hozott. (E 2016-os határozatok számszerűen nem szerepelnek a 2015-re vonatkozó fenti táblázatban.)

2015-ben 8 alap-, illetve mesterszak nyomonkövetési (monitor) vizsgálatára került sor. Ezek közül 1 alapszak és 
2 mesterszak esetében a MAB nem támogató határozatot hozott, a képzés folytatását ezeken a szakokon 
minőségi problémák miatt nem támogatja. (Ebből az egyik mesterszak fellebbezésére a MAB Felülvizsgálati 
bizottsága 2016-ban támogató döntést hozott.)

2015-ben is jelentős további munka volt a doktori iskolák és törzstagjaik akkreditációs vizsgálata. A szokásos 
eljárásban, külső bírálók írásos értékelése alapján az illetékes szakbizottságok tárgyalták az iskolák és törzstagjaik 
megfelelőségét, s javaslatot tettek a Doktori Kollégium, az pedig a MAB plénuma számára. 2015-ben 138 doktori 
iskolai határozat született, és mintegy 1300 törzstagról készült megfelelőségi értékelés. Esetenként ismételt 
egyedi értékelés után végül mindösszesen 4 doktori iskolát nem akkreditált a MAB, további működésüket nem 
támogatja.

A MAB Felülvizsgálati bizottsága (FvB) 2015-ben 17 egyetemi tanári fellebbezési ügyben hozott döntést, 
mindegyik esetben a MAB-bal azonosan, nem támogatólag foglalt állást. A 8 doktori iskola (DI) felülvizsgálati 
eljárásban 5 DI ügyében pozitív döntést hozott. Az FvB továbbá egy alapképzési szak működési (ex-post) 
akkreditációjára vonatkozó fellebbezést tárgyalt, nem támogatólag foglalt állást.

A MAB feladatellátása a hatályos jogszabályok és a MAB SZMSZ szerint, a teljes nyilvánosság biztosítása mellett 
zajlik. Honlapunkon rendszeresen frissített tájékoztatást adunk a MAB tevékenységéről. Számos más információ 
mellett közzétesszük az egyes ügytípusokra vonatkozó bírálati szempontokat, a beadványok összeállítását segítő 
útmutatókat, a szakbizottságok és a plénum ülések időpontját, utóbbi napirendjét is. A MAB határozatai ugyancsak 
nyilvánosak, a honlapról, illetve a TIR adatbázisban elérhetők. A MAB tevékenységét a felsőoktatásban érdekelt 
intézmények, szervezetek, személyek jól ismerik.

A MAB nemzetközi szerepvállalása (ENQA, CEE Network) 2015-ben is döntő mértékben az adott nemzetközi 
illetve külföldi szervezetek segítségével, finanszírozási részvételével volt lehetséges. A MAB Nemzetközi Tanácsadó 
Testületének valamint Magyar Tanácsadó Testületének üléseit 2015-ben is megrendeztük.

 3. A feladatok és feltételek egyensúlyának kérdése
A MAB munkaterhelése 2015-ben is jelentős volt, a feladatellátás személyi háttere 2014-hez képest nem változott. 
Az ügyek száma valamelyest emelkedett. A szaklétesítési és szakindítási ügyszám csökkent, a doktori iskolák 
és a  párhuzamos programakkreditáció, valamint a felülvizsgálati ügyek tekintetében növekedett az ügyszám. 
A  titkárság munkaterhelése továbbra is magas. Lényeges következmény, hogy a titkárságnak a napi feladatok 
ellátása mellett nem jut ideje és energiája a MAB testületét stratégiai jellegű munkaanyagok előkészítésével 
segíteni, noha ilyenekre égető szükség volna. A MAB hatályos stratégiai dokumentuma a 2013-15 közötti időszakra 
szól(t), nincs előkészületben új stratégia, holott az igencsak időszerű volna. Egy intézmény híján (NKE) befejeződött 
a harmadik intézményakkreditációs kör, s a gazdaságtudományi képzések párhuzamos akkreditációs eljárása is 
lezárult 2016 elején. Ez utóbbi tapasztalatainak továbbgondolása szükséges, elsősorban az eljárás komplexitása 
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és a jövőben vizsgálandó képzési területek terjedelme, a képzések nagy száma miatt. Azt is figyelembe kell 
venni a stratégiai tervezés során, hogy egyre nehezebb külső szakértőket megnyerni a MAB számára végzendő 
véleményezési, látogató bizottsági munkára, és sajnos egyes szakbizottsági és testületi tagok aktivitása sem éri el 
a szükséges mértéket. 
A korábbi évek beszámolóiban említett egyensúlyhiány a feladatok és feltételek között tehát továbbra is fennáll, 
az ebből eredő, a MAB munkájának minőségére, működőképességére vonatkozó veszélyekkel együtt.

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának időzítése tekintetében javulást rögzíthetünk, 
a  támogatás első részlete május 5-én érkezett számlánkra. Bízunk benne, hogy 2016-ban tovább javul a helyzet 
e tekintetben, a MAB fenntartható működése szempontjából rendkívül fontos a központi finanszírozás kellő időbeni 
rendelkezésre bocsátása.

 4. A MAB 2015. évi gazdálkodásának eredményei
2015-ben a MAB pénzügyi eredménye 3,9 millió Ft veszteség volt. Ennek döntő okát a gazdaságtudományi 
képzések párhuzamos programakkreditációs értékelésének jelentős költségigényében jelölhetjük meg. A költségek 
főként a személyi kifizetések tekintetében voltak magasak, nem a díjazás mértéke, hanem a látogató bizottság 
nagysága (72 fő) miatt. 2015-ben továbbá az intézményakkreditációs LB tagok többségének szakértői díját is 
kifizettük, ezek nem húzódtak át a következő évre, mint korábban általában.

2015-ben a MAB által fizetett szakértői tiszteletdíjak a korábbi évekhez képest nem emelkedtek. A titkárság 
dolgozóinak illetménye 2015-ben szintén változatlan szinten maradt. A titkárságon a 2015. december 31-i állapot 
szerint 17 fő dolgozik, a teljes munkaidőre vetített létszám 14,75 fő.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a MAB odaadó, lelkiismeretes munkával töltött, szakmailag és 
pénzügyileg is eredményes évet zárt 2015-ben.

Budapest, 2016. március 31.

  Balázs Ervin s. k.,
  a MAB elnöke
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Statisztikai számjel vagy adószám: 18190247-2-42

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Az egyéb szervezet címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 4. em.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2015. ÉV

ezer forintban

Sor- 
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
helyesbítése

Tárgyév

 1. A. Befektetett eszközök (2–5.sorok) 3 271 2 941

 2. I. Immateriális javak 967 647

 3. II. Tárgyi eszközök 2 304 2 294

 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 6. B. Forgóeszközök (7–10. sor) 120 059 118 080

 7. I. Készletek

 8. II. Követelések 10 551 13 918

 9. III. Értékpapírok

10. IV. Pénzeszközök 109 508 104 162

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 2 681 2 463

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 126 011 0 123 484

13. D. Saját tőke (14–19. sorok) 112 807 108 874

14. I. Induló tőke / Jegyzett tőke

15. II. Tőkeváltozás / Eredmény 106 011 112 807

16. III. Lekötött tartalék

17. IV.  Értékelési tartalék

18. V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6 796 –3 933

19.
VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből
0 0

20. E. Céltartalékok 0 0

21. F. Kötelezettségek (22+23. sor) 11 906 13 552

22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 906 13 552

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 298 1 058

25.
FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN 
(13+20+21+24. sor)

126 011 123 484

Budapest, 2016. március 31.

Balázs Ervin s. k.,
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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Közlemény oklevél érvénytelenítéséről

A MISKOLCI EGYETEM REKTORI HIVATALA közleménye egyetemi szintű oklevél érvénytelenítéséről

Az egyetemi szintű gépészmérnök képesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 
1996. június 24-én, a 11-G/1996. sz. alatt állított ki Gombás Máté (sz.: Szolnok, 1972. december 26.) részére, elveszett.
Helyette 2015. december 15-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

  Szilágyi Józsefné s. k.,
  rektori hivatalvezető
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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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ÓVODAVEZETŐ

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

1 2 3 4

Bősárkány Község 
Önkormányzata 
9167 Bősárkány, 
Kossuth utca 1.

Bősárkányi  
Tündérfátyol Óvoda 
9167 Bősárkány, 
Rákóczi utca 37. 
 
Lf: a Köznev. tv. 69. §.  
(1)–(3) bekezdéseiben 
meghatározott feladatkör, 
az intézmény teljes körű 
pedagógiai szakmai vezetése, 
az óvoda irányítási, 
ellenőrzési és munkáltatói 
feladatainak ellátása, 
az intézmény alapító okirat 
szerinti tevékenységek 
ellátásának biztosítása, 
az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, 
gazdálkodási rendjének 
betartása, kapcsolattartás 
a fenntartóval.

Főiskola, óvodapedagógus, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, 
annak igazolása, hogy 
a pályázó nem áll 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 13. 
Pehi: 2016. június 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
részletes, fényképpel ellátott 
ön, a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel kiegészített 
vpr, az iskolai végzettséget és 
képesítést igazoló okmányok, 
om, b vagy a megkérését 
igazoló szelvény másolata,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy hozzájárul-e a pályázat 
elbírálására vonatkozó 
előterjesztésnek a képviselő-
testület nyilvános ülésén 
történő megtárgyalásához, 
nyilatkozat arról, hogy vele 
szemben a Kjt. 41. § szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget 
megbízása esetén 
megszünteti. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(1427/2016.), valamint 
a beosztás megnevezésével 
(„óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, 
vagy személyesen: 
Szalay Imre polgármester 
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Pc: Bősárkány Község 
Önkormányzata 
9167 Bősárkány, 
Kossuth utca 1. 
f: Szalay Imre polgármester. 
Tel.: (96) 271-217. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
az önkormányzat honlapján: 
2016. április 26. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot arra, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa 
és ismételten gondoskodjon 
annak kiírásáról. 
 

Budapest Főváros 
VII. Kerület  
Erzsébetváros 
Önkormányzata 
1073 Budapest, 
Erzsébet krt. 6.

Erzsébetvárosi Dob Óvoda 
1074 Budapest, 
Dob u. 95.

Főiskola, óvodapedagógus, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
Előny: vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: A KIH internetes oldalán 
történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
Pehi: A KIH internetes oldalán 
történő közzétételtől 
számított 60 nap. 
Illetmény, juttatás:  
a Köznev. tv. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
I. részében: ön, b, om, 
nyilatkozat a személyes 
adatok kezeléséről,  
a II. részben: vpr, fejlesztési 
elképzelések. 
Vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítése 
az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. tv. 6. § 
(2) bekezdése szerint.  
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Amennyiben a nyertes 
pályázó nem rendelkezik 
az adott intézményben 
határozatlan idejű 
közalkalmazotti 
jogviszonnyal, a munkáltató 
4 hónap próbaidőt köt ki. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a beosztás megnevezésével: 
„óvodavezetői pályázat – 
Erzsébetvárosi Dob Óvoda” 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Budapest Főváros  
VII. Kerület  
Erzsébetvárosi  
Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltató Iroda 
1076 Budapest, 
Garay u. 5. 
f: tel.: (1) 462-3322. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a sikertelenül, illetve 
eredménytelenül pályázók 
részére a pályázati anyag 
visszaküldésre kerül. 
 

Délegyháza Község 
Önkormányzata 
2337 Délegyháza, 
Árpád utca 8.

Napsugár Óvoda 
2337 Délegyháza, 
Árpád utca 6. 
 
Lf: a közoktatási intézmények 
(Napsugár Óvoda, Családi 
Napközi) működtetésével, 
képviseletével felmerülő 
feladatok ellátása, szakmai 
munka irányítása, 
az intézmények törvényes 
működésének biztosítása, 
munkáltatói jogkör 
gyakorlása mindkét 
intézmény alkalmazottainak 
vonatkozásában.

Főiskola, a Köznev. tv. 3. sz. 
melléklete szerint felsőfokú 
szakirányú óvodapedagógus-
végzettség, mester-
pedagógusi fokozat, családi 
napközi működtetője 
végzettség, bölcsődei 
magasabb vezető beosztás 
ellátásához a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. 
mellékletének 2. b. pontja 
1–3. alpontjaiban megjelölt 
végzettségei egyikének 
megléte, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, angol 
nyelvből felsőfokú, C típusú 
általános nyelvvizsga, 
társalgási szintű nyelvtudás, 
óvoda- és családi napközi 
vezetésében szerzett 
legalább öt év vezetői 
tapasztalat,  

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. júl. 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 1. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel 
kiegészített vpr, az iskolai 
végzettséget és képesítést 
igazoló okmányok, 
végzettséget igazoló om, szgy 
igazolása, orvosi alkalmassági 
vizsgához történő hozzájáruló 
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gyakorlott szintű MS Office 
(irodai alkalmazások), B 
kategóriás jogosítvány,  
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: helyismeret.

nyilatkozat, b, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához, nyilatkozat, 
mely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 15. §-ának 
(8)  bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(2643-1/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével: 
„óvodapedagógus” ellátva 
kell benyújtani, vagy 
személyesen: Varju Miklósné, 
Délegyháza Község 
Önkormányzata, 2337 
Délegyháza, Árpád utca 8. 
Pc: Délegyháza Község 
Önkormányzata 
2337 Délegyháza, 
Árpád utca 8. 
f: Varju Miklósné 
Tel.: (24) 542-155/8. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: határidőben 
benyújtott pályázatnak azt 
kell tekinteni, amely 
legkésőbb a benyújtási 
határidő utolsó napján 
12 óráig a Polgármesteri 
Hivatalba beérkezett. 
A beérkezett pályázatok 
áttekintése és azok 
érvényessége esetén 
a munkáltató csak 
a benyújtott pályázati anyag 
alapján kiválasztott pályázók 
személyes meghallgatását, 
valamint a Pénzügyi- 
Fejlesztési- Ügyrendi, és 
az Oktatási- Kulturális- Sport 
Bizottság együttes szakmai 
véleményezését követően,  
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a júliusi Képviselő-testületi 
ülésen dönt. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
új jogviszony létesítése 
esetén a munkáltatói jogkör 
gyakorlója 4 hónap próbaidőt 
köt ki. 
 

Parasznya–Radostyán 
Óvodafenntartó Társulás 
3777 Parasznya, 
Rákóczi út 23.

Pitypalatty-völgyi  
Csicsergő Óvoda 
3777 Parasznya, 
Szabadság u. 50. 
 
Lf: az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, 
a pedagógiai munka szakmai 
irányítása, a pedagógiai 
program megvalósulása, 
az intézményi költségvetés 
betartása, munkáltatói 
vezetői jogok gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógus, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. augusztus 16. 
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 15-éig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. május 31. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Köznev. tv., valamint 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, a szakmai 
helyzetelemzésre és 
gazdálkodásra épülő 
fejlesztési elképzelésekkel 
kiegészített vpr, a iskolai 
végzettséget tanúsító om, b, 
amely tartalmazza azt, hogy 
a betöltendő munkakör 
ellátásához szükséges 
tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt nem áll,  
eddigi munkaviszonyokról, 
szgy-ról szóló igazolások, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati eljárásban részt 
vevők a pályázati anyagát 
megismerhetik, nyilatkozat  
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arról, hogy a Társulási Tanács 
a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést nyílt 
vagy zárt ülésen tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(6/2016.), valamint a beosztás 
megnevezésével: 
„óvodavezető” ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Parasznya–Radostyán 
Óvodafenntartó Társulás 
3777 Parasznya, 
Rákóczi út 23. 
f: Horváth Jánosné 
polgármester. 
Tel.: (70) 387-2551. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
a pályázókat a Parasznya–
Radostyán Óvodafenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa 
hallgatja meg. A pályázatok 
elbírálásáról a Társulási Tanács 
dönt a véleményezési eljárás 
lefolytatását követő Társulási 
Tanács ülésén. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Parasznya Község 
Önkormányzatának honlapja 
és hirdetőtáblája: 
2016. április 29., 
Radostyán Község 
Önkormányzatának honlapja 
és hirdetőtáblája: 
2016. április 29. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot arra, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. A felhívásnak meg 
nem felelő pályázatot a kiíró 
érvénytelennek tekinti, és azt 
nem vonja elbírálás alá, a kiíró 
nem vállalja semmilyen, 
a beadott pályázat 
eredményéből keletkező kár,  
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a pályázat beadásával 
kapcsolatban felmerült 
költség megtérítését, 
a pályázat beadásával 
a pályázó jelen kiírás 
valamennyi feltételét magára 
nézve kötelezőnek fogadja el. 
A közigállás állásportálon való 
publikálás időpontja: 2016. 
április 29. 
 

Fertőendréd Község 
Önkormányzata 
9442 Fertőendréd, 
Fő u. 68.

Fertőendrédi  
Ikva-Gyöngye Óvoda  
9442 Fertőendréd, 
Fő u. 6. 
 
Lf: óvónői feladatok, valamint 
az óvoda vezetésével 
kapcsolatos feladatok, 
az intézmény zavartalan 
működésének, színvonalas 
szakmai munkájának 
szervezése, irányítása, 
ellenőrzése, a munkáltatói 
jogkör gyakorlása, 
az intézményi munka 
szakszerű, gazdaságos, 
törvényes biztosítása.

Főiskola, óvodapedagógus, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben, vagy 
heti 10 tanóra vagy 
foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, magyar 
állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy 
letelepedett személy, 
büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. június 8. 
Pehi: 2016. július 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Köznev. tv. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget, 
intézményvezetői 
szakképzettséget igazoló om, 
b, fényképpel ellátott szakmai 
ön, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel 
kiegészített vpr, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal 
összefüggő kezeléséhez,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati eljárásban részt 
vevők a pályázati anyagát 
megismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó 
a pályázat elbírálásakor kéri-e 
a zárt képviselő-testületi ülés 
tartását. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a beosztás megnevezésével: 
„óvodavezetői pályázat” 
ellátva kell benyújtani vagy 
személyesen. 
Pc: Fertőendréd Község 
Önkormányzata 
9442 Fertőendréd, 
Fő u. 68. 
f: dr. Dávid Mária jegyző. 
Tel.: (99) 544-071. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
a pályázatot Fertőendréd 
Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete bírálja el. 
A pályázat további 
megjelenésének helye: 
Személyügyi Központ 
internetes oldala, 
hirdetőtáblák, Fertőendréd, 
www.fertoendred.hu 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Miskolci Belvárosi Óvoda 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye,  
3530 Miskolc,  
Vörösmarty utca 64. 
 
Lf: óvodavezetői feladatok 
elvégzése, így különösen 
az alábbiak: az intézmény 
vezetéséhez, irányításához 
kapcsolódó tevékenysége 
ellátása során az óvodavezető 
gyakorolja a jogszabályokban 
és az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
számára biztosított 
jogköröket, feladata emellett 
az óvoda szakszerű és 
törvényes működtetése, 
takarékos gazdálkodás, 
munkáltatói jogok gyakorlása; 
döntés az intézmény 
működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal 
más hatáskörébe. 
 

Főiskola, az adott nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges, 
a Köznev. tv. 3. számú 
melléklete szerint 
a következőképp: felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat vagy 
heti tíz foglalkozás 
megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása 
során szerzett szakmai 
gyakorlat, nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 

ÁEI: A beosztás a pályázat 
elbírálását követően azonnal, 
illetve 2016. november 1-jétől 
tölthető be. 
A vezetői megbízás  
2016. 11. 1. napjától  
2021. 8. 15. napjáig terjedő, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 15. 
Pehi: 2016. október 31. 
Illetmény, juttatás: 
az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra 
a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a Köznev. tv., 
valamint a Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell 
az alábbiakat: részletes 
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határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, a pályázó 
ne álljon a Kjt. 20. § (2) bek. 
d) pontja szerinti büntető-
eljárások hatálya alatt és vele 
szemben ne álljanak fenn 
a Kjt. 20. § (2d) és 
(2e) bekezdésben foglalt 
kizáró okok, a pályázó ne 
álljon a foglalkozás 
gyakorlásáról való eltiltás 
hatálya alatt  
[Kjt. 20. § (4)–(5) bek.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szakmai ön, az intézmény 
vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó szakmai program, 
a felsőfokú iskolai 
végzettséget és 
szakképzettséget, szakvizsgát 
igazoló okmány, okmányok 
másolata, b vagy igazolás 
annak megkéréséről, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatását vállalja, 
a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy nem áll 
cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott vagy 
teljesen korlátozott 
gondnokság alatt, a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy nem áll 
fenn vele szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdése, továbbá 
43/A. § (1) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenségi ok. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vezetési 
programot a Korm. rendelet 
alapján a nevelőtestület 
véleményezi. A pályázókat 
a Kjt.-ben meghatározott 
személyekből álló bizottság 
hallgatja meg, a pályázatokat 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Közgyűlésének Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága 
véleményezi. A pályázatokról 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a véleményezési 
határidő lejártát követően 
dönt. Közalkalmazotti 
kinevezés esetén, a kinevezés 
3 hónap kikötésével történik. 
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Miskolci Nyitnikék Óvoda 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye,  
3533 Miskolc,  
Andrássy utca 53/A 
 
Lf: óvodavezetői feladatok 
elvégzése, így különösen 
az alábbiak: az intézmény 
vezetéséhez, irányításához 
kapcsolódó tevékenysége 
ellátása során az óvodavezető

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főiskola, az adott nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakör 
betöltéséhez szükséges, 
a Köznev. tv. 3. számú 
melléklete szerint 
a következőképp: 
felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 

A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen, postai út esetén 
a pályázatnak a Miskolc 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
Közgyűlése címére történő 
megküldésével. 
Pc.: 3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot 
(316527), valamint a beosztás 
megnevezését: 
intézményvezető. 
Személyes benyújtás Bőkéné 
Pálinkás Erzsébet titkársági 
referenshez történhet 
a következő elérhetőségen: 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, 3525 Miskolc, 
Városház tér 8.  
A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt dr. Felháziné 
dr. Horváth Izabella jogi 
ügyintéző nyújt. 
Tel.: (46) 512-700/2769. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Miskolc város honlapja, 
az EMMI hivatalos lapja. 
 
 
ÁEI: A beosztás a pályázat 
elbírálását követően azonnal, 
illetve 2016. november 1. 
napjától tölthető be. 
A vezetői megbízás  
2016. 11. 1. napjától  
2021. 8. 15. napjáig terjedő, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
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gyakorolja a jogszabályokban 
és az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában 
számára biztosított 
jogköröket, feladata emellett 
az óvoda szakszerű és 
törvényes működtetése, 
takarékos gazdálkodás, 
munkáltatói jogok gyakorlása, 
döntés az intézmény 
működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal 
más hatáskörébe.

szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szakmai 
gyakorlat vagy heti 
tíz foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett 
szakmai gyakorlat, nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, magyar 
állampolgárság, cselekvő-
képesség, büntetlen előélet, 
a pályázó ne álljon a Kjt. 20. § 
(2) bek. d) pontja szerinti 
büntetőeljárások hatálya alatt 
és vele szemben ne álljanak 
fenn a Kjt. 20. § (2d) és 
(2e) bekezdésben foglalt 
kizáró okok, a pályázó 
ne álljon a foglalkozás 
gyakorlásáról való eltiltás 
hatálya alatt  
[Kjt. 20. § (4)–(5) bek.].

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 15. 
Pehi: 2016. október 31. 
Illetmény, juttatás: 
az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra 
a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a Köznev. tv., 
valamint a Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell 
az alábbiakat: részletes 
szakmai ön, az intézmény 
vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó szakmai program, 
a felsőfokú iskolai 
végzettséget és 
szakképzettséget, szakvizsgát 
igazoló okmány, okmányok 
másolata, b vagy igazolás 
annak megkéréséről, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatását vállalja, 
a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy nem áll 
cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott vagy 
teljesen korlátozott 
gondnokság alatt, a pályázó 
nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy nem áll 
fenn vele szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdése, továbbá 
43/A. § (1) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenségi ok. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a vezetési 
programot a Korm. rendelet 
alapján a nevelőtestület 
véleményezi. A pályázókat 
a Kjt.-ben meghatározott  
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személyekből álló bizottság 
hallgatja meg, a pályázatokat 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Közgyűlésének Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága 
véleményezi. A pályázatokról 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a véleményezési 
határidő lejártát követően 
dönt. Közalkalmazotti 
kinevezés esetén, a kinevezés 
3 hónap kikötésével történik. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen, postai út esetén 
a pályázatnak a Miskolc 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
Közgyűlése címére történő 
megküldésével. 
Pc.: 3525 Miskolc,  
Városház tér 8.  
Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot 
(316526), valamint a beosztás 
megnevezését: 
intézményvezető.  
Személyes benyújtás Bőkéné 
Pálinkás Erzsébet titkársági 
referenshez történhet 
a következő elérhetőségen: 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, 3525 Miskolc, 
Városház tér 8.  
A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további 
információt dr. Felháziné 
dr. Horváth Izabella jogi 
ügyintéző nyújt. 
Tel.: (46) 512-700/2769. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
Miskolc város honlapja, 
az EMMI hivatalos lapja. 
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Tápiószele Város 
Önkormányzata 
2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 4.

Tápiószelei Csicserke Óvoda 
2766 Tápiószele, 
Somogyi Béla út 1. 
 
Lf: jogszabályban, munkaköri 
leírásban meghatározott 
intézményvezetői feladatok 
ellátása, munkáltatói jogok 
gyakorlása, óvodai 
foglalkozások száma 8.

Óvodapedagógus, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben, vagy heti 
10 foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szervett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben, pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: kormányzati személyzeti 
portál szerint 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
az intézményvezetői pótlék 
mértéke: a pótlékalap 40%-a. 
A pályázathoz mellékelni kell:  
szakmai ön, vpr, b, szgy hitelt 
érdemlő igazolása,  
hiteles om, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak 
pályázattal összefüggő 
kezeléséhez, továbbításához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen. 
Pc: Tápiószele Város 
Önkormányzata 
2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 4. 
f: Tóth Julianna jegyző. 
Tel.: (53) 787-002. 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 egyszerű másolat)

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)

f: felvilágosítás

ön: önéletrajz

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 

KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

PEDAGÓGUS

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

1 2 3 4

Vásárhelyi László Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, 

Honvéd u. 41.

Rajz szakos pedagógus Határozott időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás 

szülési szabadságon lévő 

munkavállaló

Juttatások: Ped. I. besorolás 

kategóriái szerint. 

Benyújtandó iratok, 

igazolások: szakmai ön. 

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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helyettesítésére, pedagógus-
végzettség és szakképzettség.

A jelentkezés módja:  
Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Iskola 
4400 Nyíregyháza, 
Honvéd u. 41. 
e-mail: vlami@vlami.hu 
Tel.: (42) 506-520. 
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