VIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM		

2016. JÚLIUS 14.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 11. számának tartalmából:
– az iskolaszövetkezetek működésére vonatkozó megváltozott szövetkezeti törvényi rendelkezések,
– az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről,
– felhívás a Szakképző Iskolák X. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyére.
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.
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Jogszabályok

2016. évi XXVI. törvény
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„a) jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (1c) bekezdésben
foglaltakra – az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 27. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű;”
(2) Az Szt. 4. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„n) pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:
na) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési
számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés
alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg,
ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,
nb) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében
a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg,
továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése
alatt álló pénzösszeg.”
(3) Az Szt. 4. § (1a) bekezdése a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek]
„11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója,
illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
Az Szt. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról – ha e törvény másképp nem rendelkezik – 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
szervet.
(2) Ha a szociális ellátásban részesülő személy az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, az ellátás rosszhiszemű igénybevételének a 17. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti megállapítása esetén
az ellátás igénybevételét a bejelentésre nyitva álló határidő első napjától kezdődően kell rosszhiszeműnek tekinteni.”
3. §		
Az Szt. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen
lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon részét, amelyen egy éven belül nem kerül sor életvitelszerű, tényleges lakhatás célját
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására, az eladást vagy átruházást követő egy naptári év leteltét
követő napon megszerzett jövedelemnek kell tekinteni.”
4. §

(1) Az Szt. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A (10) bekezdés, valamint a 36. § (1d) bekezdése szerinti esetekben a megtérítést rosszhiszeműség hiányában
is el kell rendelni.”
(2) Az Szt. 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási
hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha
a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.”
(3) Az Szt. 17. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását vagy ápolási díjat igénylő személy köteles a szociális hatáskört
gyakorló szervnek bejelenteni, ha
a) részére a kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban,
vagy
b) az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása vagy az ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtását
követően, de a jogerős döntés meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló
eljárást indít.
(8) Az időskorúak járadékában vagy ápolási díjban részesülő, továbbá az aktív korúak ellátására jogosult személy
köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek bejelenteni, ha a jogosultságának fennállása alatt más rendszeres
pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indított, vagy álláskeresési támogatás igénylése céljából jelentkezett
az állami foglalkoztatási szervnél.
(9) A (7) bekezdés b) pontja, valamint a (8) bekezdés szerinti esetben a bejelentést a más rendszeres pénzellátás
megállapítására irányuló eljárás megindításától, illetve az állami foglalkoztatási szervnél való jelentkezés napjától
számított 8 napon belül kell megtenni.
(10) A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak
járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de – a (7)–(9) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítése esetén – nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális
hatóság az (1) bekezdése alapján rendelkezik.”

5. §		
Az Szt. 24. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátásra való jogosultság
megállapítása, illetve ellenőrzése céljából adatot kérhet a kérelmező által megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól.
A szociális hatáskört gyakorló szerv a pénzforgalmi szolgáltató által az adatigénylés keretében rendelkezésére
bocsátott, a pénzforgalmi számla számára és a pénzforgalmi számlán az adatigényléskor szereplő összegre
vonatkozó adat kezelésére jogosult.”
6. §		
Az Szt. a következő 24/B. §-sal egészül ki:
„24/B. § A szociális hatóság az általa vezetett, a 18/B. §, a 20/C. §, a Gyvt. 139. § (2) bekezdése, továbbá
– a program célcsoportjára tekintettel lefolytatott adatigénylés alapján – a nyugdíjfolyósító szerv a megváltozott
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munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. §
(1) bekezdése szerinti, valamint a Tny. 96. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásából átadja a kormányrendeletben
meghatározott, a 64. § (7) bekezdése szerinti program jogosultjainak természetes személyazonosító adatait és
társadalombiztosítási azonosító jelét a jogosult lakcíme szerinti család- és gyermekjóléti szolgálatnak.”
7. §

(1) Az Szt. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás összegét, valamint
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot a változás időpontjától számított három hónapon
belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során az emelt összegű rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és
az árvaellátást kell figyelembe venni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként
a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára
visszamenőlegesen,
b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő
harmadik hónap első napjától
kell folyósítani.”
(2) Az Szt. 25. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultság megszűnik, ha a jogosultság
megállapításának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn.”
(3) Az Szt. 25. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A havi rendszeres szociális ellátásra vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
megszűnése esetén a jogosultat a megszűnés napja szerinti hónapra jutó ellátás teljes havi összege megilleti.”

8. §		
Az Szt. 32/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni,
ha a személy
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,
c) a 3. § (3) vagy (4) bekezdésének hatálya alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy
d) az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti
eljárást akadályozza.”
9. §

(1) Az Szt. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a jogosult)
„a) keresőtevékenységet – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – végez, az azt megalapozó jogviszony
fennállásának első 120 napjában,”
(a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.)
(2) Az Szt. 36. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot adó körülmény
megszűnéséről az aktív korúak ellátására jogosult személy 8 napon belül értesíti az ellátást megállapító szervet.
(1b) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a szünetelésre okot adó körülmény megszűnéséről a bejelentési
kötelezettségét
a) az (1a) bekezdésben meghatározott határidőben teljesíti, az aktív korúak ellátása keretében nyújtott pénzbeli
szociális ellátást a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő naptól kezdődően,
b) az (1a) bekezdésben meghatározott határidőt elmulasztva teljesíti, az aktív korúak ellátása keretében nyújtott
pénzbeli szociális ellátást a szünetelésre okot adó körülmény megszűnése bejelentésének napjától kezdődően
kell ismét folyósítani.
(1c) Ha a tényállás tisztázott, az aktív korúak ellátása folyósításának szünetelésével kapcsolatos döntés jogorvoslatra
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. A határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati eljárásban nincs helye
a határozat végrehajtása felfüggesztésének.
(1d) A közfoglalkoztatásban vagy a 36. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzésben való részvétel, valamint
a keresőtevékenység – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – időtartamára tekintettel folyósított aktív
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korúak ellátása jogosulatlanul, de – az (1a) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén – nem
rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság a 17. § (1) bekezdés
alapján rendelkezik.”
(3) Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek]
„e) aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves
felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban
ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt,
eb) keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott,
ec) munkaerőpiaci programban nem vett részt,
ed) az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben
való részvétele nincs folyamatban, vagy
ee) a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül
nem működött közre.”
(4) Az Szt. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
kötelezettséget nem teljesíti és a felülvizsgálattal érintett időszakban legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen
volt, a járási hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt ad.”
10. §		
Az Szt. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint
a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.”
11. §		
Az Szt. 42. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha)
„g) az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, a 25. §
(4)–(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza.”
12. §		
Az Szt. a következő 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B. § Ha a kérelem benyújtásakor igazolják, hogy az ápolt személy a komplex minősítés elvégzésére és annak
eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárást megindította, úgy az eljáró hatóság felfüggeszti
a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági
bizonyítvány benyújtásáig.”
13. §		
Az Szt. 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja.”
14. §		
Az Szt. 64. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben
meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.”
15. §		
Az Szt. a következő 134/F. §-sal egészül ki:
„134/F. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvénnyel módosított 4. § (1) bekezdés b) pontját
a fennálló jogosultságok tekintetében a 2016. április 30-át követően indult felülvizsgálati eljárásokban kell
alkalmazni.”
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16. §		
Az Szt.
a)
32/D. § (2) bekezdésében a „18. §-ban” szövegrész helyébe a „18/A. §-ban” szöveg,
b)
34. § (1) bekezdés e) pontjában az „álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal
rendelkezik” szövegrész helyébe az „álláskeresési támogatásban részesül” szöveg,
c)
36. § (3) bekezdésében az „eb)–ed) alpontok” szövegrész helyébe az „eb)–ee) alpontok” szöveg,
d)
37. § (2) bekezdésében a „feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától” szövegrész
helyébe a „feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától, de legkorábban a változás
bejelentését követő hónap első napjától” szöveg,
e)
132. § (1) bekezdés z) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a „szociális hatóság” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az Szt.
a)
8. § (1) bekezdése,
b)
17. § (3) bekezdésében az „és rosszhiszeműen” szövegrész,
c)
132. § (1) bekezdés c) pontja.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
18. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 72. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„72. § Az álláskeresők ellátásaiból (álláskeresési járadékból, nyugdíj előtti álláskeresési segélyből,
keresetkiegészítésből, és keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések fejében:
a) tartásdíj,
b) jogalap nélkül felvett álláskeresők ellátása,
c) jogalap nélkül felvett, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás.”
19. §		
A Vht. 74. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Mentes a letiltás alól]
„b) a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében
megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj,”

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
20. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 22. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kérelem benyújtásakor igazolják, hogy a bíróságon a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás a kérelem
benyújtását megelőzően megindításra került, de az annak eredményét igazoló jegyzőkönyv még nem áll
rendelkezésre, a gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárást a jegyzőkönyv megérkezéséig
felfüggeszti.”
21. §

(1) A Gyvt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából, keresményéből származó, valamint a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény és az Ltv. szerinti megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbe
vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket
ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el.”
(2) A Gyvt. 25. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A támogatás Magyarország területén használható fel
a) részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás, családi
ház, tanya lakhatóvá tételére,
b) részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás,
családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására vagy bővítésére,
c) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának
kifizetésére,
d) önkormányzati bérlakás felújítására,
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e) államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt vállalja, hogy
legalább az Ltv.-ben meghatározott, az állami támogatásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges ideig részt
vesz a programban,
f ) otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére,
g) indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá
tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra.
(6) Az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a (2)–(4) bekezdésben és az (5) bekezdés
e) pontjában meghatározott feltételekről, valamint arról, hogy a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás
felhasználása során az utógondozó intézménnyel együttműködik.
(7) A gyámhatóság az otthonteremtési támogatás iránti kérelem alapján az utógondozást
a) az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal felnőtt esetén elrendeli, vagy
b) az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt álló fiatal felnőtt esetén meghosszabbítja.”
(3) A Gyvt. 25. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozást biztosító intézmény a támogatással
való elszámolásig segítséget nyújt, kivéve, ha az otthonteremtési támogatás célja lakás-előtakarékossági
programban való részvétel. Lakás-előtakarékossági programban való részvétel esetén az utógondozást biztosító
intézmény az otthonteremtési támogatást megállapító döntés jogerőre emelkedéséig, valamint szükség esetén
a 26/B. § (3) és (7) bekezdése szerinti esetben nyújt segítséget.”
22. §		
A Gyvt. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénzés ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult
esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el
a) négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét,
b) négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét,
c) öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.
(2) Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére, vagy lakás,
családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására, bővítésére használja fel, a gyámhatóság
az otthonteremtési támogatás összegének részletekben történő kifizetéséről dönthet. A tulajdon- vagy
tulajdonrészszerzéssel járó felújítás, bővítés céljára megállapított otthonteremtési támogatás részletekben történő
kifizetése esetén a következő részlet kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az előző részlet cél szerinti
felhasználásáról okmányokkal igazoltan elszámolt.
(3) Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban
való részvételre használja fel – a lakás-előtakarékossághoz kapcsolódó állami támogatás megtakarítási időn belüli
folyamatos igénybevétele érdekében – a lakás-előtakarékossági szerződésnek kizárólag az a módozata hagyható
jóvá, amely szerint a befizetés a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel, egyenlő részletekben
történik. Otthonteremtési támogatásból nem finanszírozható olyan szerződési módozat, amely alapján a teljes betét
befizetése a szerződéskötéskor egy összegben történik.
(4) A hitelintézet a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegét
a gyámhatóság otthonteremtési támogatást megállapító döntése alapján zárolja. A zárolás kizárólag a gyámhatóság
hozzájárulásával szüntethető meg. A zárolás hatálya alatt a szerződéssel rendelkezni kizárólag a gyámhatóság
hozzájárulása alapján lehet.
(5) A gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változása esetén a lakás-előtakarékossági
szerződésben foglalt megtakarítási idő lejárta előtt is hozzájárulhat a lakás-előtakarékossági programban
való részvételre megállapított otthonteremtési támogatás összegének a 25. § (5) bekezdése szerinti célra való
felhasználásához.
(6) A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhatóság által elfogadott célra történő felhasználásáról
– a (7)–(9) bekezdésben foglalt esetek kivételével – legkésőbb a támogatás megállapításától számított egy éven
belül, okmányokkal igazoltan elszámol.
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(7) Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére használja
fel, az otthonteremtési támogatás felhasználásáról az utolsó részlet kiegyenlítését követő hónap utolsó napjáig kell
elszámolnia.
(8) Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel
járó felújítására, bővítésére használja fel, az egyéves elszámolási határidőt a fiatal felnőtt kérelmére további egy
évvel meg kell hosszabbítani.
(9) Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való
részvételre használja fel, az otthonteremtési támogatás felhasználásáról a 26/B. §-ban foglaltak szerint számol el.”
23. §		
A Gyvt. a következő 26/A–26/C. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Ha a 26. § (6)–(8) bekezdése szerinti elszámolás során a gyámhatóság megállapítja, hogy a fiatal
felnőtt az otthonteremtési támogatást vagy annak egy részét nem használta fel, – a lakáscélra fordított összeg
felhasználásának elfogadása mellett – kötelezi a fiatal felnőttet a folyósított, de fel nem használt összeg
visszafizetésére. A fiatal felnőtt a 27. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon belül a megállapított
otthonteremtési támogatásból fel nem használt összeg tekintetében új kérelmet nyújthat be.
(2) A gyámhatóság által az (1) bekezdés szerint elrendelt visszafizetés összege tekintetében az ismételt felhasználás
akkor engedélyezhető, ha a fiatal felnőtt a visszafizetési kötelezettségét teljesítette.
(3) Ha a 26. § (6)–(8) bekezdése szerinti elszámolás során a gyámhatóság azt állapítja meg, hogy a fiatal felnőtt
az otthonteremtési támogatást vagy annak egy részét nem a támogatást megállapító döntésben meghatározott
célra használta fel, – a lakáscélra fordított összeg felhasználásának elfogadása mellett – a folyósított, de nem cél
szerint felhasznált összeg visszafizetésére kötelezi a fiatal felnőttet. Ebben az esetben a visszafizetésre kerülő összeg
otthonteremtési célra történő felhasználására újabb kérelem nem nyújtható be.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére a visszafizetendő összeget
méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve arra részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy a 133. §
(5) bekezdésében foglalt feltétel fennáll. A visszafizetendő összeg méltányosságból történő elengedésének
különösen akkor van helye, ha a fiatal felnőtt a támogatási összeget a támogatást megállapító döntésben
meghatározott céltól eltérően, de a 25. § (5) bekezdése szerinti otthonteremtési célra használta fel.
26/B. § (1) A hitelintézet a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt megtakarítási idő lejártát és a fiatal felnőttnek
a kiutalás igénybevételére irányuló nyilatkozatát követően haladéktalanul tájékoztatja a gyámhatóságot
a) a kifizetendő betétösszegről, megjelölve a betétként elhelyezett összeget, valamint a jóváírt állami támogatást és
az azokra jóváírt kamat összegét,
b) a kifizetés várható időpontjáról, és
c) a fiatal felnőttnek a kiutalás igénybevételére irányuló, a felhasználás célját is tartalmazó nyilatkozatának
tartalmáról.
(2) Ha a gyámhatóság a hitelintézet (1) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a fiatal felnőtt
az állami támogatással és kamattal növelt betétösszeget az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra, saját javára kívánja
felhasználni, hozzájárul a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összege
tekintetében a zárolás megszüntetéséhez. Ha a betétösszeg felhasználása közeli hozzátartozó javára történik,
a gyámhatóság csak akkor járul hozzá a zárolás megszüntetéséhez, ha a fiatal felnőtt legalább az otthonteremtési
támogatás összegének erejéig a lakáscélú felhasználással érintett ingatlanban tulajdonrészt szerez.
(3) A gyámhatóság, amennyiben a felhasználás érdekében szükségesnek tartja, a (2) bekezdés szerinti
hozzájárulással egyidejűleg az utógondozást az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal
felnőtt esetén elrendelheti, vagy az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt álló fiatal felnőtt esetén
meghosszabbíthatja. Az utógondozást biztosító intézmény segítséget nyújt a lakáscélú felhasználáshoz.
(4) A hitelintézet – a lakáscélú felhasználás gyámhatóság felé történő igazolása céljából – a gyámhatóság egyidejű
tájékoztatása mellett igazolást állít ki a fiatal felnőtt részére az Ltv.-ben meghatározott lakáscélú felhasználás
megtörténtéről a lakáscélú felhasználás fiatal felnőtt által történő teljes körű igazolását követő 15 napon belül, vagy
annak hiányáról a külön jogszabályban meghatározott igazolási határidő lejártát követő 15 napon belül.
(5) Ha a hitelintézet igazolása szerint a lakás-előtakarékossági szerződés alapján a hitelintézet által kifizetett, állami
támogatással és kamattal növelt betétösszeget a fiatal felnőtt
a) teljes mértékben az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra használta fel, a gyámhatóság elfogadja az otthonteremtési
támogatás felhasználását, és intézkedik a (3) bekezdés alapján kirendelt utógondozó intézmény felmentése,
valamint a 26/C. § (2) bekezdésében foglalt elidegenítési tilalom tényének feljegyzése iránt,
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b) nem vagy nem teljes mértékben az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra használta fel, a gyámhatóság – a lakáscélra
fordított összeg felhasználásának elfogadása mellett – a nem cél szerint felhasznált otthonteremtési támogatás
visszafizetésére kötelezi a fiatal felnőttet, egyidejűleg intézkedik a (3) bekezdés alapján kirendelt utógondozó
intézmény felmentése iránt.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére a visszafizetendő összeget
méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve arra részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy a 133. §
(5) bekezdésében foglalt feltétel fennáll.
(7) Ha a gyámhatóság a hitelintézet (1) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a fiatal felnőtt
az állami támogatással és kamattal növelt betétösszeget nem az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra kívánja
felhasználni,
a) rendelkezik a hitelintézet felé az Ltv. alapján kifizethető, az otthonteremtési támogatásnak megfelelő mértékű
betétösszegnek – ideértve az utána jóváírt kamatot is – a központi költségvetés részére történő átutalásáról,
b) nyilatkoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy az a) pont szerint átutalásra kerülő összeg otthonteremtési
támogatásból származó részét a 25. § (5) bekezdés a)–d), f ) és g) pontja szerinti otthonteremtési célok közül
melyikre kívánja felhasználni, és
c) szükség esetén elrendeli vagy meghosszabbítja az utógondozást a b) pont szerinti nyilatkozatban megjelölt
felhasználási cél megvalósításához.
(8) A gyámhatóság a (7) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat alapján otthonteremtési támogatás iránti eljárást
folytat le. Ha a fiatal felnőtt a nyilatkozatában új felhasználási célt nem jelöl meg, az eljárást meg kell szüntetni,
egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy a fel nem használt összeg tekintetében a 25. § (5) bekezdés a)–d), f ) és
g) pontja szerinti otthonteremtési célra új kérelmet nyújthat be a 27. § (2) bekezdésében foglalt időtartamon belül.
26/C. § (1) A gyámhatóság az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja.
(2) A gyámhatóság öt év időtartamra elidegenítési tilalom tényét jegyezteti fel az állam javára az ingatlannyilvántartásba a 25. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt felhasználási célra megállapított otthonteremtési
támogatással megszerzett építési telekre, lakásra, családi házra vagy tanyára.
(3) Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges változása esetén
a gyámhatóság az általa feljegyeztetett elidegenítési tilalom tényét feloldhatja.
(4) A gyámhatóság a (2) bekezdésben meghatározott elidegenítési tilalom tényét feljegyezteti a korábbi
– az otthonteremtési támogatás felhasználásával a fiatal felnőtt tulajdonába került – lakás, családi ház, tanya, építési
telek felhasználásával megszerzett újabb lakásra, családi házra, tanyára, építési telekre, legfeljebb az előzőleg előírt
elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig.
(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott elidegenítési tilalomból eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban
a Magyar Államot a kincstár képviseli.”
24. §		
A Gyvt. 40. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve
szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt.
64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl]
„c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló
program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,”
25. §		
A Gyvt. a következő 177. §-sal egészül ki:
„177. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvénnyel megállapított 25. § (8) bekezdését, 26. §
(4), (5) és (9) bekezdését, valamint 26/B. §-át azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a fiatal felnőtt
részére 2016. május 1-jén még folyósítással érintett otthonteremtési támogatás lakás-előtakarékossági programban
való részvétel céljából került megállapításra.
(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvénnyel megállapított 25. § (3) és (5)–(7) bekezdését, 26. §
(1)–(3), (7) és (8) bekezdését, 26/A. §-át és 26/C. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvénnyel megállapított 26. § (8) bekezdését, 26/A. §-át
– a (2) bekezdésben foglalt eseteken túl – azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az elszámolás még
nem zárult le.
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(4) A gyámhatóság 2016. május 15-éig felülvizsgálja azokat a 2014. március 15-éig lefolytatott otthonteremtési
támogatás megállapítása iránti és a támogatási összeg folyósítása tekintetében még folyamatban lévő ügyeket,
amelyekben az otthonteremtési támogatás lakás-előtakarékossági programba került befektetésre, és ha
a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összege nem került zárolásra,
az otthonteremtési támogatást megállapító döntést a támogatás összegének zárolására irányuló megkereséssel
legkésőbb 2016. május 31-éig megküldi a hitelintézetnek, amely a zárolásról 15 napon belül gondoskodik.
(5) Ha a fiatal felnőtt részére 2016. május 1-jén még folyósítással érintett otthonteremtési támogatás
lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából került megállapításra és az utógondozást a Gyvt. 92. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt rendelték el, a gyámhatóság 2016. július 31-éig felmenti az utógondozót.
Az utógondozó felmentésétől el lehet tekinteni, ha a 2016. május 1-je és 2016. október 31-e közötti időszakban
a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt megtakarítási idő lejár.”
26. §		
A Gyvt.
a)
5. § x) pontjában az „1996. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe az „1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban:
Ltv.)” szöveg,
b)
25. § (2) bekezdés b) pontjában a „hatvanszorosát” szövegrész helyébe a „hatvanhétszeresét” szöveg
lép.

4. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
27. §

(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) szerinti kereső tevékenység azzal, hogy
a) az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek,
amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint fennáll, ide nem
értve a biztosítás szünetelésének esetét,
b) az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi
egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban – a jogosult nyilatkozata
vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – fennálló keresőtevékenység is
keresőtevékenységnek minősül;”
(2) Az Mmtv. 1. § (2) bekezdése a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„11. egyéni vállalkozó: a Tbj. 4. § b) pontjában meghatározott személy;
12. társas vállalkozó: a Tbj. 4. § d) pontjában meghatározott személy.”

28. §		
Az Mmtv. 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott
munkaképességű személyek ellátása annak,]
„a) aki 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését
megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül
biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban
vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült, vagy az ellátásra jogosultságát
megállapították, de annak folyósítása 2011. december 31-én szünetelt.”
29. §

(1) Az Mmtv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs ellátás a megállapítására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés
keltét követő naptól a rehabilitációhoz szükséges időtartamra állapítható meg. A rehabilitációhoz szükséges
időtartamot legfeljebb 36 hónapban lehet meghatározni.”
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(2) Az Mmtv. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon személy esetében, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtásakor
rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex
minősítés elvégzésére nem kerül sor, az (1) bekezdéstől eltérően a rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltételek
bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani a komplex
minősítés időbeli hatályának végéig.”
(3) Az Mmtv. 7. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha rehabilitációs ellátásban részesülő a 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott együttműködési vagy
a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a rehabilitációs pénzbeli ellátás
folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap
időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – fel kell függeszteni.
(4a) A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít.”
(4) Az Mmtv. 7. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A folyósítás felfüggesztése időtartamának lejártát követően a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait folyósító szerv hivatalból intézkedik a rehabilitációs pénzbeli ellátás ismételt folyósításáról.”
30. §		
Az Mmtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rehabilitációs hatóság biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, a közfoglalkoztatási lehetőségekhez való
hozzáférést, ennek érdekében szükség szerint megállapodást köt a szolgáltatókkal. A foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások biztosításához a Kormány rendeletében meghatározott akkreditált foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatást nyújtó szervezetek (a továbbiakban: akkreditált szolgáltató) részére támogatás nyújtható.”
31. §		
Az Mmtv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek,
a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább
a jogszabályban meghatározott mértékű alapösszeg (a továbbiakban: alapösszeg) 30 százaléka és legfeljebb
az alapösszeg 40 százaléka,
b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább az alapösszeg
40 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 50 százaléka.
(2) Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rehabilitációs
pénzbeli ellátás havi összege annak,
a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, az alapösszeg 30 százaléka,
b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, az alapösszeg 40 százaléka.
(3) Az alapösszeg 2016. évben 94 500 Ft. Az alapösszeg a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok
szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.
(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátást a Tny. 62. §-ában meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel
megegyező arányban emelni kell.”
32. §

(1) Az Mmtv. 10. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő)
„b) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér
150 százalékát,”
(2) Az Mmtv. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása során, biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt
a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontjában foglaltakat kell érteni.”

33. §		
Az Mmtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A rokkantsági ellátás összege
a) a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem
40 százaléka, de legalább az alapösszeg 30 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka,
b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem
60 százaléka, de legalább az alapösszeg 45 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka,
c) a 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább
az alapösszeg 50 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka,
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d) a 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább
az alapösszeg 55 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka.
(2) Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás
összege
a) a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az alapösszeg
30 százaléka,
b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az alapösszeg
45 százaléka,
c) a 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben az alapösszeg 50 százaléka,
d) a 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben az alapösszeg 55 százaléka.
(3) A rokkantsági ellátást a Tny. 62. §-ában meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező
arányban emelni kell.”
34. §

(1) Az Mmtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített
nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. Az ellátásra való jogosultságot megállapító, vagy
az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül
előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján
megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós
változás következett be.”
(2) Az Mmtv. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy az ellátásra való jogosultságot
megállapító döntés jogerőre emelkedését követően újabb kérelmet terjeszt elő, azt a 19. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti felülvizsgálat iránti kérelemnek kell tekinteni.”
(3) Az Mmtv. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rehabilitációs hatóság a biztosításban töltött idő és a havi átlagjövedelem számításához szükséges adatok
beszerzése céljából – amennyiben az a tényállás tisztázása érdekében szükséges – a foglalkoztatótól, más
adatszolgáltatásra kötelezettől, továbbá az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet.”

35. §		
Az Mmtv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a rehabilitációs hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról komplex minősítést végzett, a szakhatósági
állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, komplex minősítés időbeli hatálya alatt a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásban nem kell ismételt komplex minősítést végezni, kivéve, ha ezt az ügyfél
kéri.”
36. §		
Az Mmtv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntést követő
naptól kezdődik, amely során a komplex minősítést elvégezték.
(2) A komplex minősítés időbeli hatálya
a) végleges egészségi állapotú, valamint a 19. § (1a) bekezdése vagy a 38/C. § alapján a felülvizsgálat alól mentesülő
személy esetén a megváltozott munkaképességű személy haláláig,
b) amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot e törvény értelmében meg kell határozni,
a rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig, vagy
c) amennyiben a rehabilitációhoz szükséges időtartamot e törvény értelmében nem kell meghatározni, és az ügyfél
részére
ca) rokkantsági ellátás került megállapításra, úgy a döntésben előírt felülvizsgálat alapján indult közigazgatási
hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltéig,
cb) rokkantsági ellátás nem került megállapításra, vagy ellátás került megállapításra, de az a felülvizsgálat
döntésben meghatározott időpontját megelőzően megszüntetésre került, úgy az előírt felülvizsgálat hónapjának
utolsó napjáig
tart.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a komplex minősítés időbeli hatálya az ismételt komplex minősítés
alapján hozott döntés keltéig tart, ha az érintett újabb komplex minősítésére a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt
időtartamokon belül kerül sor.”
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37. §

(1) Az Mmtv. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A rokkantsági ellátásban részesülő személy az (1) bekezdés c) pontja szerinti értesítéssel egyidejűleg
haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét.
(3) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha
a) az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
b) keresőtevékenységet folytat vagy keresőtevékenysége megszűnt, vagy
c) keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér
150 százalékát.”
(2) Az Mmtv. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a (3) bekezdés c) pontja szerinti értesítéssel egyidejűleg
haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét.”

38. §

(1) Az Mmtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a felülvizsgálat során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a 3. § (2) bekezdése szerinti
minősítési kategória eltér a felülvizsgálatot megelőzően megállapított minősítési kategóriától (a továbbiakban:
állapotváltozás), akkor a megváltozott munkaképességű személyek ellátását az új minősítési kategória
figyelembevételével – ha a bíróság által elrendelt megismételt eljárás esetén az ítélet másként nem rendelkezik –
az erről szóló döntést követő naptól állapítja meg. A megállapított ellátás összege az állapotjavulás kivételével nem
lehet kevesebb a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél. Ha a megállapított ellátás összege
csökken, azt a döntést követő második hónap első napjától kell a csökkentett összegben folyósítani.”
(2) Az Mmtv. 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Állapotváltozás esetén a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összegének megállapítása során
havi átlagjövedelemként a korábban alapul vett havi átlagjövedelemnek az évente bekövetkezett fogyasztói
árnövekedés döntés időpontjában érvényes mértékével növelt összegét kell figyelembe venni.”

39. §		
Az Mmtv. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A rehabilitációs hatóság a döntés közlésétől számított három éven belül előterjesztett kérelemre vagy
a döntés közlésétől számított öt éven belül hivatalból a döntés jogerőre emelkedését követően tudomására jutott
tények, adatok alapján a nem jogszabálysértő döntését az ügyfél javára korlátozás nélkül módosíthatja azzal, hogy
a magasabb összegű ellátás legfeljebb hat hónapra visszamenőleg jár.
(2) Ha a rehabilitációs hatóság kérelemre vagy hivatalból megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult
hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért,
a döntését
a) az ügyfél javára korlátozás nélkül,
b) az ügyfél terhére egy ízben
a döntés közlésétől számított öt éven belül módosítja vagy visszavonja.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt, az ügyfél terhére hozott intézkedés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért,
a módosítást vagy visszavonást az erről szóló döntés keltét követő hónap első napjától, egyéb esetben a módosított
vagy visszavont döntéssel érintett ellátásra való jogosultság kezdő időpontjára visszamenőlegesen kell elrendelni.”
40. §		
Az Mmtv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátás és rokkantsági ellátás visszafizetésére, a megtérítési
kötelezettségre, az ellátások késedelmes kifizetésére, a követelés érvényesítésére, a tartozás elengedésére,
mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére – ha e törvény vagy jogszabály másként nem rendelkezik – az Ebtv.
VIII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem jogszabálysértő elutasításának vagy
alacsonyabb összegű ellátás megállapításának jogkövetkezményeire az Ebtv. 61. § (7) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(3) Az Ebtv. rendelkezéseinek (1) és (2) bekezdés szerinti alkalmazása során az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
alatt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, az egészségbiztosító alatt a rehabilitációs hatóságot kell
érteni.
(4) Ha a jogosulatlan felvételre azért került sor, mert az ellátott EGT-államból vagy szociális biztonsági
tárgyú nemzetközi egyezményben részes államból ugyanazon időszakra azonos típusú ellátásban részesült,
a jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátást és rokkantsági ellátást – a felróhatóságtól függetlenül – akkor
is vissza kell fizetni, ha a felvételtől számított kilencven nap eltelt.”
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41. §		
Az Mmtv. 5. alcíme a következő 20/E. §-sal egészül ki:
„20/E. § (1) Az Ebtv. 72. §-ában foglaltak alapján, méltányossági jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek helye
nincs.
(2) A rehabilitációs hatóság a méltányossági jogkörben hozott döntésében annak végrehajtását feltételhez is
kötheti. Ha a fizetésre kötelezett a méltányossági jogkörben hozott döntésben meghatározott feltételt nem teljesíti,
a tartozás egy összegben esedékessé válik.”
42. §		
Az Mmtv. 21/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/B. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása
céljából a rehabilitációs hatóság nyilvántartást vezet
a) a megváltozott munkaképességű személyről, ha
aa) rehabilitációs ellátásban részesül vagy
ab) önként kéri a nyilvántartásba vételét,
b) az akkreditált szolgáltatókról,
c) az akkreditált munkaadókról, és
d) az akkreditált és egyéb munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalók számára felajánlható
betöltetlen álláshelyeiről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személy
aa) természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállását,
ad) lakó- és tartózkodási helyét, értesítési címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, a közeli hozzátartozó
írásbeli hozzájárulása esetén a közeli hozzátartozó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
ae) korábbi minősítések, illetve a komplex minősítés során megállapított körülményeire (rehabilitálhatóságára)
vonatkozó adatokat, ha a megváltozott munkaképességű személy rendelkezik komplex minősítéssel,
af ) szociális helyzetére, ellátásaira és orvosi rehabilitációs szükségleteire vonatkozó adatokat,
ag) iskolai végzettségére, szakképzettségére, egyéb végzettségére, jártasságára vonatkozó adatokat,
ah) keresőtevékenységére, foglalkoztatására, munkahelyére, munkakörére, tevékenységeire vonatkozó adatokat,
ai) munkavállalásának személyes és egyéb körülményeire vonatkozó adatokat,
aj) részére nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokra vonatkozó adatokat,
ak) által megjelölt azon területeket, amelyek tekintetében a betöltetlen álláshelyekről értesítést kér;
b) az akkreditált szolgáltató
ba) nevét,
bb) székhelyét,
bc) telephelyét,
bd) gazdálkodási formáját,
be) adószámát,
bf ) által nyújtott rehabilitációs szolgáltatások körét,
bg) elérhetőségét;
c) az akkreditált és egyéb munkaadó
ca) nevét,
cb) székhelyét,
cc) telephelyét,
cd) gazdálkodási formáját,
ce) adószámát,
cf ) elérhetőségét;
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti betöltetlen álláshely tekintetében
da) a munkakör megnevezését, tartalmát,
db) a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb követelményeket,
dc) a várható kereset összegét, a foglalkoztatási jogviszony típusát,
dd) a munkavégzés helyét,
de) a bejelentés időpontját.
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(3) Törölni kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból
a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nyilvántartásba vett személy és közeli hozzátartozója adatait,
amennyiben ezt a megváltozott munkaképességű személy kéri, de legkésőbb az ellátás megszüntetését követő 5 év
elteltével,
b) a közeli hozzátartozónak a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján nyilvántartásba vett adatait, amennyiben ezt
kéri, de legkésőbb az ellátás megszüntetését követő 5 év elteltével,
c) a nyilvántartásba vételét önként kérő megváltozott munkaképességű személy adatait, ha ezt kéri,
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének
napjával – ha a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások közül kizárólag rehabilitációs célú munkaközvetítést kér, de
legkésőbb az adatfelvételt követő 5 év elteltével,
d) az akkreditált szolgáltató adatait az akkreditált szolgáltatói minősítése megszűnését követő 5 év elteltével,
e) az akkreditált munkaadó adatait az akkreditált munkaadói minősítése megszűnését követő 5 év elteltével,
f ) a nem akkreditált munkaadó adatait, amennyiben ezt kéri, de legkésőbb az adatfelvételt követő 5 év elteltével.
(4) Az akkreditált munkaadó az Flt. 8. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott – a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatására irányuló – munkaerőigény bejelentésével kapcsolatos
kötelezettségét a rehabilitációs hatóság felé teljesíti.
(5) E § alkalmazása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban
vagy a vakok személyi járadékában részesülő személyt is.”
43. §		
Az Mmtv. 22. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 23–24. § alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,)
„a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb
mértékű,”
44. §		
Az Mmtv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs hatóság az akkreditált munkáltató részére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
pályázati úton
a) támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához,
b) bér- és költségtámogatást nyújthat,
c) képzési támogatást nyújthat,
ha a munkáltató a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű
személy, fogyatékossági támogatásban részesülő személy vagy vakok személyi járadékában részesülő személy
foglalkoztatását biztosítja.”
45. §		
Az Mmtv. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/A. § A rehabilitációs hatóság a 15. életévét betöltött személy kérelmére komplex minősítést végez, és ennek
eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó ügyintézési határidő
50 nap. A hatósági bizonyítvány időbeli hatálya megegyezik a komplex minősítés időbeli hatályával.”
46. §

(1) Az Mmtv. 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„c) a rehabilitációs szolgáltatásokra, azok támogatására, a rehabilitációval kapcsolatos eljárási szabályokra,
a rehabilitációs ellátásban részesülő, valamint a nyilvántartásba vételét önként kérő megváltozott munkaképességű
személyek együttműködésére, továbbá a rehabilitációs tervre vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Mmtv. 28. § (1) bekezdése a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„f ) az alapösszeg évenkénti mértékét,
g) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek akkreditációjának és ellenőrzésének szabályait,
h) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele érdekében a munkaadó számára nyújtható
szolgáltatásokat,
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i) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzéshez nyújtható támogatásra
vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
47. §		
Az Mmtv. 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felülvizsgálatot követően a megváltozott munkaképességű személy részére az e törvényben meghatározott
ellátást – ha a bíróság által elrendelt megismételt eljárás esetén az ítélet másként nem rendelkezik – az erről szóló
döntést követő naptól kell megállapítani, rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az ellátás határozott
időtartama ezzel a nappal kezdődik. Ha a megállapított ellátás összege csökken, azt a döntést követő második
hónap első napjától kell a csökkentett összegben folyósítani.”
48. §		
Az Mmtv. 33/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerint megállapított rehabilitációs ellátás felülvizsgálata során havi
átlagjövedelemként a minimálbért kell figyelembe venni.”
49. §		
Az Mmtv. 38/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/C. § (1) A 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rokkantsági ellátásban és a 33. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén, ha
a) az ellátást megállapító vagy a korábbi felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban
esedékes, vagy
b) a 33. § (6) bekezdése szerinti
felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam
az 5 évet nem haladja meg, a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan
összegű, rokkantsági ellátásként történő továbbfolyósításáról dönt.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti továbbfolyósításról szóló döntést követően a rokkantsági ellátásban részesülő
személy 19. § (1) bekezdés b), d) vagy e) pontja szerinti okból történő felülvizsgálatára kerül sor, a felülvizsgálatra
a 33. § (7) bekezdését, valamint a 33/A. §-t kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés alapján rokkantsági ellátásban részesülő személy által folytatott keresőtevékenység esetén
a 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti megszüntetési ok megállapításánál a 2016. április 30-át követően szerzett
jövedelem vehető figyelembe.”
50. §		
Az Mmtv. a következő 38/F. §-sal egészül ki:
„38/F. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvény által megállapított 1. § (2) bekezdés
4. pontjában foglalt rendelkezést a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása iránt
2016. május 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás 2016. április 30-án a keresőtevékenységre vagy a közfoglalkoztatásra
tekintettel szünetel, az ellátást 2016. május 1-jétől kell továbbfolyósítani. Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás
a 2016. április 30-áig hatályos rendelkezések alapján a keresőtevékenységre vagy a közfoglalkoztatásra tekintettel
szünetel, a 2016. április 30-án hatályos 7. § (4a) bekezdését a továbbiakban is alkalmazni kell.
(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvény által megállapított 9. § és 12. § rendelkezéseit
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2016. április 30-át
követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(4) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvénnyel megállapított 10. § (2) bekezdés b) pontját
a 2016. április 30-át követően szerzett jövedelmekre kell alkalmazni.
(5) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvény által megállapított 20. §-t a 2016. április 30-át követően
indult ügyekben kell alkalmazni.”
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51. §		
Az Mmtv.
a)

1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „jogosultság kezdő napját” szövegrészek helyébe a „kérelem benyújtásának
napját”,

b)

1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szövegrész helyébe a „Tbj.”,

c)

2. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „az, akinek” szövegrész helyébe az „az a kérelem benyújtásakor
15. életévét betöltött személy, akinek”,

d)

10. § (2) bekezdés f ) pontjában a „neki felróható okból” szövegrész helyébe a „neki felróható okból ismételten”,

e)

10. § (3) bekezdésében a „kérelem benyújtását követő hónap első napjával” szövegrész helyébe a „kérelem
benyújtását követő hónap első napjával, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok
bekövetkezését követő hónap első napjával”,

f)

13. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés c)–g) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását
követő hónap első napjával” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés c) és e)–g) pontja szerinti esetben
a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával, a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben
a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával”,

g)

13. § (5) bekezdésében az „az (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés e) pontja”,

h)

16/A. §-ában az „Mmtv.-ben” szövegrész helyébe az „a 9. § (1) bekezdésében vagy a 12. § (1) bekezdésében”,

i)

17. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „tíz”,

j)

19. § (1) bekezdés d) pontjában az „a megállapítás időpontjában nem állt fenn” szövegrész helyébe a „nem áll
fent (rendkívüli felülvizsgálat)”,

k)

25. § (3) bekezdésében a „fogyatékossági támogatásban részesülő személy” szövegrész helyébe
a „fogyatékossági támogatásban vagy a vakok személyi járadékában részesülő személy”,

l)

28. § (1) bekezdés e) pontjában a „bér- és költségtámogatás” szövegrész helyébe a „bér-, többletköltség- és
képzési támogatás”,

m)

33. § (2) bekezdésében a „10. § (2) bekezdés b) és f ) pontjában” szövegrész helyébe a „10. § (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a 10. § (2) bekezdés f ) pontjában”,

n)

33/A. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „közfoglalkoztatási bér” szövegrész helyébe a „döntés
időpontjában érvényes közfoglalkoztatási bér”

szöveg lép.
52. §		
Hatályát veszti az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „ha a jogosult ebben az időszakban, valamint a referenciaidőszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik
jövedelemmel, a minimálbér összege;” szövegrész.

5. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
53. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (5) bekezdés k) pontjában a „hivatásos gondnoki
feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe a „hivatásos
gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben, a jelnyelvi tolmácsok
továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben” szöveg lép.

6. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
54. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 60. § (2) bekezdése a következő q) ponttal
egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„q) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatával
összefüggő feladatkörében eljáró, szociális hatáskört gyakorló szervvel”
[szemben e szerveknek a pénzforgalmi intézményhez, elektronikuspénz-kibocsátó intézményhez intézett írásbeli
megkeresése esetén.]
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7. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
55. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (2) bekezdése a következő
r) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„r) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatával
összefüggő feladatkörében eljáró, szociális hatáskört gyakorló szervvel”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

8. Záró rendelkezések
56. §		
Ez a törvény 2016. május 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2016. évi XXVII. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról*
1. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyakorlati képzéshez kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény által meghatározott szakmai feltételeket
az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója együttesen biztosítja.”
(2) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot – a szolgáltatás
fogadója nyilatkozata alapján – az iskolaszövetkezet igazolhatja, feltéve, hogy a munkavégzés az iskolaszövetkezet
hallgató tagjának felsőoktatási képzésben megszerzett elméleti ismereteinek felhasználását igényli, továbbá
a szolgáltatás fogadója megfelel a szakmai gyakorlóhellyel, a munkavégzés tartalma pedig a szakmai gyakorlattal
szemben jogszabály által támasztott követelményeknek.
(8) Az iskolaszövetkezet a szolgáltatás fogadójával kötött megállapodást köteles az Oktatási Hivatalnak annak
megkötésétől számított öt munkanapon belül megküldeni. Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlattal kapcsolatos
követelmények teljesülését a szolgáltatás fogadójánál is ellenőrizheti.
(9) Az iskolaszövetkezet közhasznú jogállású lehet.”

2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 26. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen a képzőhely és
az egyetem havonta köteles igazolni a jelölt teljesítését.”
(2) A Kr. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ösztöndíjak folyósításának feltétele, hogy a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt az egyedi azonosítását
követően elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy a képzési tervében foglaltaknak megfelelően adott hónap
vonatkozásában teljesítette a szakképzését.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozattétel jogszerűségét az ENKK a (3) bekezdés szerinti képzőhelyi és egyetemi
adatszolgáltatás alapján folyamatosan ellenőrzi.”

2. §

(1) A Kr. 28. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ENKK az RTP-be a (6) bekezdés alapján felvett rezidenssel és szakgyógyszerész-jelölttel szerződést köt,
amely szerződés meghatározza a 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozattétel és az ösztöndíj kifizetésének részletes
szabályait is.”
(2) A Kr. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti vállalását nem teljesíti
vagy a 26. § (6) bekezdése szerinti ellenőrzése alapján az ENKK megállapítja, hogy a rezidens, illetve
a szakgyógyszerész-jelölt nyilatkozata alapján jogosulatlanul került sor az ösztöndíj kifizetésére, az államháztartásról
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel a rezidens, illetve a szakgyógyszerész-jelölt a részére folyósított ösztöndíj
visszafizetésére köteles.”

3. §		
A Kr. 35. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2016.
(IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 26. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 28. §
(7) bekezdésében foglaltakat a Rezidens Támogatási Program keretében a Mód.r. hatálybalépésekor ösztöndíjban
részesülő szakorvos és szakgyógyszerész-jelöltekre is alkalmazni kell.
(4) A rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a Mód.r.-rel megállapított 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát első
ízben valamennyi olyan jogosultsági hónap tekintetében megteheti, amelyben az ösztöndíjra való jogosultság
időtartama alatt a szakképzését teljesítette, de az ösztöndíj folyósítása részére nem történt meg.”
4. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS
Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező,
központi költségvetési szerv.”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Intézetet a főigazgató vezeti.
(2) Az Intézet főigazgatóját a miniszter nevezi ki legfeljebb 5 évre.
(3) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket legfeljebb 5 évre
a miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettesek felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató
gyakorolja.”
3. §		
Az R. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Intézet
a) ellátja a magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával
kapcsolatos feladatokat,
b) megállapodásban rögzített feltételek alapján elláthatja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján
kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
c) megállapodásban rögzített feltételek alapján közreműködhet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014.
(XII. 29.) Korm. határozat szerinti temető rekonstrukciós program megvalósítását szolgáló költségvetési forrás
pályázati úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében.”
4. §		
Az R. 4. § (3) bekezdésében az „elnöke” szövegrész helyébe a „főigazgatója” szöveg lép.

2. A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A főigazgatót munkájában a főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyettest a miniszter nevezi ki és menti
fel. A főigazgató-helyettes felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.”

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Határozatok

A köztársasági elnök 119/2016. (IV. 26.) 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. Faragó Lászlót 2016. május 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. április 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. április 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02107-2/2016.
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A Kormány 1206/2016. (IV. 21.) Korm. határozata
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza létrehozásának
támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
a)
b)

egyetért a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza
létrehozásával;
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az a) alpont szerinti beruházás megvalósításának
támogatására 3500 millió forint forrás biztosításáról a 2017. évi központi költségvetés XXXIII. Magyar
Tudományos Akadémia fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1211/2016. (IV. 26.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
1. A nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1360/2014. (VI. 30.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) a következő 3/A. ponttal egészül ki:
„3/A. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítja.”
2. A Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1150/2016. (III. 25.) Korm. határozata
a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében 561,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,
25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Turisztikai feladatok alcím, 3. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport
javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV.

XI.

25

32

Cím
szám

Cím
szám

XV.

25

Cím
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

3

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai feladatok
Turisztikai célelőirányzat

Fejezet
név

Cím
név

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Egyéb működési célú kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai feladatok
Turisztikai célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

3

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

347784

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

K5

K5

Kiemelt
előir.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

3

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

3

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

347784

297102

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1. melléklet az 1150/2016. (III. 25.) Korm. határozathoz

561,1

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. n.év
561,1

561,1

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

561,1

-561,1

Módosítás
(+/-)

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FENNTARTÓI TESTÜLET
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 5. § és 17. §, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 37. § (3) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
rektori (magasabb vezetői) beosztás betöltésére
A foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egyetemi tanári munkakörben.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkadő.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1. napjától,
három évre szól.
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) székhelye és telephelyei.
A munakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézmény
irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
– felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért,
– felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért,
– felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
álljon,
– felelős az egyetem gazdálkodásáért, különösen a vagyongazdálkodásáért, a rendelkezésére álló források
felhasználásáért, a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli tevékenységéért,
– önállóan vagy megosztva gyakorolja az egyetem valamennyi foglalkoztatottja felett a munkáltatói jogokat,
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése
szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat,
– a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és
a doktorandusz-önkormányzattal,
– összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját,
– képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban,
– koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás
országos szervezeteivel és testületeivel,
– gyakorolja a 2011. évi CXXXII. törvényben a rektornak meghatározott feladatokat és hatásköröket,
– a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó
koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért,
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– biztosítja és szervezi az egyetem projektekben való részvételét, különös tekintettel a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programra,
– irányítja a Ludovika Campus Projekt megvalósítását,
– ellátja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztési és működtetési feladatait,
– az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata által meghatározott további feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a hatályos jgoszabályi előírások az irányadók.
Pályázati általános feltételek:
– büntetlen előéletű és cselekvőképes,
– magyar állampolgár,
– egyetemi végzettség,
– legalább két nyelvből, legalább középfokú, „C” típusú, középfokú, államilag elismert – középfokú (B2 szintű)
általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat,
– habilitáció,
– egyetemi tanári kinevezés,
– legalább 15 év felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat, amelyből legalább 4 év egyetemi tanári
munkakörben,
– legalább 10 év költségvetési szervként működő felsőoktatási intézménynél szerzett vezetői gyakorlat, amelyből
legalább 3 év magasabb vezetői gyakorlat,
– aktív szakmai-közéleti tevékenység folytatása,
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek leadott, az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói („A”) akkreditációs
nyilatkozat.
Pályázati speciális feltételek:
– a pályázó széles körű hazai és nemzetközi oktatási, kutatási és publikációs portfolóval, jelentős idegen nyelvű
publikációkkal rendelkezzen az egyetem által gondozott ismeretkörök valamelyikében,
– aktív szakmai kapcsolatokkal bírjon jelentős hazai és nemzetközi tudományos műhelyekkel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– jogász szakképzettség, jogi szakvizsga,
– állam- és jogtudomány területén szerzett doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat,
– állam- és jogtudományok tudományágban szerzett habilitáció,
– a közszférában foglalkoztatottak eltérő jogviszonyainak ismerete, munkajogi kezelése,
– közigazgatási jogalkalmazói tapasztalat,
– közjogi területen szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatai vagy a pályázati anyag benyújtásakor az okiratok eredetiben való bemutatása,
– a feltételek között meghatározott tapasztalat(ok), gyakorlat(ok) hitelt érdemlő igazolása,
– az intézmény működtetésére vonatkozó szakmai vezetői program, jövőbeni célkitűzések, tervek,
– érvényes biztonsági szakvélemény,
– nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok
tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez
a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.
A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
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A pályázat beérkezésének határideje:
A pályázatnak a www.bmkszf.hu internetes oldalon 2016. június 30-án történt megjelenését követően 2016.
augusztus 10-éig kell beérkeznie.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ, felvilágosítás a Fenntartói Testület Hivatalának vezetőjétől,
Csekei Lászlótól kérhető, a +36 (1) 432-9000/29-727-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a Fenntartói Testület Hivatal címére (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), zárt borítékban vagy
– személyesen: a Fenntartói Testület Hivatalánál (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), zárt borítékban.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Nftv. 104. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel a Nemzeti Közsolgálati
Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 10. §
(3) bekezdésében foglaltakra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban, postai úton vagy
személyesen a Fenntartói Testület Hivatala címére (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) kell benyújtani, zárt borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori, magasabb vezetői beosztás
betöltésére”. A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján
fogadható el.

		

Dr. Földváry Gábor s. k.,

		

ügyvivő

***

A Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora pályázatot hirdet
a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT – Szombathely –
főigazgató magasabb vezetői megbízásra, pedagógiai szakértő munkakörben
A főigazgató feladatát képezi a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakmai és gazdasági
tevékenységének és a tanárképzés gyakorlati képzésének irányítása, valamint a Pedagógusképző Központ
működési feltételeinek biztosítása, a Koordinációs Tanács vezetése. Egyben a központ feladatkörébe tartozó
szakmai és fejlesztési koncepció kidolgozása, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel mint fenntartóval való hatékony
együttműködés, felügyeleti szervvel, társintézményekkel szakmai kapcsolattartás, és mindazon feldatok, melyeket
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.
A pályázónak meg kell felelni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.), a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nktv.), valamint a 48/2012. EMMI rendeletben a többcélú, közös
igazgatású köznevelési intézményvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, valamint a Nyugat-magyarországi
Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott követelményeknek. A pályázat elbírálására az Nktv., a 326/2013. Korm. rendelet,
valamint a fenntartó Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak szerint kerül sor.
A pályázóval szemben támasztott további követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– egyetemi végzettség, tanári szakképzettség,
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– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakvizsga vagy a pedagógus-szakvizsgával
jogszabály alapján egyenértékű vizsga, tudományos fokozat,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetési és szervezési tapasztalat,
– pedagógiai szolgáltatások, kutatások területén, valamint a pedagógusképzésben szerzett szakmai tapasztalat,
– tudományos tevékenység, tudományos minősítés,
– elismert szakmai és közéleti tevékenység,
– a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A vezetői megbízás 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig szól.
A főigazgatói megbízásra a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
személyi állományában létesítendő, illvetve fennálló határozatlan idejű – pedagógiai szakértő munkakörre szóló –
közalkalmazotti jogviszony mellett, határozott időre kerül sor.
A közalkalmazotti illetmény és a vezetői pótlék a hatályos jogszabályok, illetve fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra.
A munakvégzés helye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A főigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, jelenlegi vezetői megbízását,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát,
– egyéb fennálló munkaviszonyát, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyát, munkavégzésre irányuló további
jogviszonyát, azok időtartamát,
– eddigi szakmai vezetői tevékenységét,
– az RPSZKK vezetésére és működtetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetési program).
A főigagzatói pályázathoz mellékelni kell:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot (2 pld.),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó arról szóló nyilatkoaztát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem főtitkára [tel.: 06 (99) 518-126]
nyújt.
A pályázatot írásban, 4 példányban (2 éeredeti és 2 másolat) a közzétételt követő 15 napon belül kell
a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) benyújtani.
A főigazgatót az oktatáért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ főigagzatói magasabb vezetői megbízásra közalkalmazotti munkakörben”.

		

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,

		

rektor
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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

ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás
8623 Balatonföldvár,
Petőfi Sándor utca 1.

Balatonföldvári
Kistérségi Óvoda
8623 Balatonföldvár,
Kőröshegyi út 13.

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusi munka
körben eltöltött legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,

ÁEI: 2016. július 1.
A vezetői megbízás
2021. június 30-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan

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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Lf: a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulás
fenntartásában lévő önállóan
működő költségvetési szerv
alapító okiratában foglalt
tevékenység ellátása,
az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok
vezetői szintű irányítása,
munkáltatói jogkör
gyakorlása.

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, illetve nem
áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, a magasabb
vezetői beosztás ellátására
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti
jogviszonyban kinevezhető.
Előny: minősítési eljárásban
részt vett óvodapedagógus
(portfólió, gyakorlati
minősítés), legalább 3 éves
intézményvezetői gyakorlat,
elvégzett akkreditált
tanfolyamok, magas szintű
kommunikációs képesség,
B kategóriájú jogosítvány.

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 17.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
a büntetlen előéletről és
a foglalkozástól eltiltás
nemlegességéről vagy arra
vonatkozó igazolás, hogy
a pályázat benyújtásáig
azt kérelmezte, részletes
szakmai ön, vpr, iskolai
végzettséget, szak
képzettséget és
az intézményvezetői
gyakorlat, valamint
óvodapedagógusi
munkakörben eltöltött
legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat meglétét igazoló
om, nyilatkozat vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy
nem áll fenn vele szemben
a Kjt. 41. § (2) bekezdésében
meghatározott össze
férhetetlenségi ok vagy
vállalja annak megszüntetését
jogviszony létesítésének
esetén, hozzájáruló
nyilatkozat arról, hogy
a pályázat elbírálásában részt
vevő személyek a teljes
pályázati anyagba
betekinthessenek, nyilatkozat
a pályázattal összefüggésben
a személyes adatok
kezeléséhez való
hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(TKT.31-2/2016.), valamint
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a beosztás megnevezésével:
„óvodai intézményvezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás
8623 Balatonföldvár,
Petőfi Sándor utca 1.
f: Hajnal Szilvia
Tel.: (84) 540-269.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a pályázatokról
a Társulási Tanács dönt
a nevelőtestület, szülői
szervezet véleményének
megadására nyitva álló
határidő lejártát követő
legközelebbi Társulási
Tanácsülésén. A pályázat
kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázatot
– indokolás nélkül –
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulás honlapja:
2016. április 18.,
a Balatonföldvári Többcélú
Kistérségi Társulás
tagönkormányzatainál:
2016. április 18.
A munkáltatóval
kapcsolatos egyéb lényeges
információ: www.
balatonfoldvarterseg.hu,
Közigállás:
2016. április 17.

Balotaszállás Községi
Önkormányzat
6412 Balotaszállás,
Ady Endre utca 26.

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusi
munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat, legalább
5 év feletti szakmai
Lf: az intézmény tevékenységi tapasztalat, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
körébe tartozó feladatok
lefolytatása, pedagógusvezetői irányítása, különös
tekintettel a nemzeti Köznev. szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
tv. és végrehajtási
rendeleteire, az egyéb ágazati szakképzettség, magyar
állampolgárság,
jogszabályokban, valamint
Balotaszállási
Napköziotthonos Óvoda
6412 Balotaszállás,
Balassi Bálint utca 29.

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 1.
Pehi: 2016. július 15.
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az államháztartásról szóló
2011. évi CXCL. törvényben és
ezek végrehajtási
rendeleteiben foglaltakra.

büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll köznevelési
intézményben végezhető
tevékenyég folytatását kizáró
foglalkoztatás eltiltás hatálya
alatt.

Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a pályázó adatait is
tartalmazó részletes szakmai
ön, szgy hiteles igazolása,
az intézmény vezetésére
vonatkozó, szakmai
helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is
tartalmazó program,
a gazdaságos és hatékony
működtetésre vonatkozó
konkrét vezetői elképzelések,
a szakirányú végzettséget és
szakképzettséget, igazoló om
azzal, hogy legalább
a pályázat benyújtásával
egyidejűleg a végzettséget
tanúsító okiratok eredeti
példányait köteles bemutatni
a Balotaszállási Közös
Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének, 30 napnál
nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, a büntetlen
előélet és annak igazolására,
hogy nem áll köznevelési
intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat arról,
hogy személyes adatainak
a pályázati eljárással össze
függésben szükséges
kezeléséhez,
sokszorosításához, valamint
a pályázat tartalmának
az elbírálásban és
a döntéshozatalban érintettek
számára való hozzá
férhetőségéhez hozzájárul,
nyilatkozat a vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalásáról,
nyilatkozata arról, hogy
a pályázatát a Képviselőtestület nyilvános vagy zárt
ülésén tárgyalja.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
a beosztás megnevezésével:
„Pályázat a Balatonszállási
Napköziotthonos Óvoda
óvodai intézményvezetői
(magasabb vezető)
beosztásának ellátásra” ellátva
kell benyújtani 3 példányban
papíron és 1 példányban
elektronikusan.
Pc: Balotaszállás
Községi Önkormányzat
6412 Balotaszállás,
Ady Endre utca 26.
f: Huszta István polgármester.
Tel.: (77) 442-098.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a Köznev. tv.,
valamint a Korm. rendeletben
foglalt pályázati eljárást
követően, az eljárásban részt
vevők véleményét mérlegelve
a megbízási jogkör
gyakorlója, Balotaszállás
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Balotaszállás Községi
Önkormányzat honlapja:
2016. május 2.,
Balotaszállási Közös
Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján:
2016. május 2.

Cserszegtomaj Község
Önkormányzat
8372 Cserszegtomaj,
Dr. Bakonyi Károly utca 1.

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógus-munka
körben legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
Lf: a Köznev. tv. 69. § (1) és
pedagógus-szakvizsga
(2) bekezdésében foglaltak
szerint, valamint az intézmény keretében szerzett
intézményvezetői
tevékenységi körébe tartozó
szakképzettség, a pályázó
nevelői feladatok,
a tevékenység folytatását
az intézmény rendeltetés
kizáró foglalkoztatástól
szerű működésének
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsőde
8372 Cserszegtomaj,
Iskola utca 17.

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 1.
Pehi: 2016. július 15.
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biztosítása, a munkatervben
meghatározott feladatok
végrehajtásának
megszervezése, gondoskodik
az intézményben folyó
szakmai tevékenység
feltételeiről, koordinálja
az intézményben folyó
pedagógiai tevékenységet,
ellenőrzi az intézményben
folyó tevékenységet,
foglalkozások, rendezvények
folyamatát, színvonalát,
felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, a szabályszerű
vagyonkezelésért és
takarékos gazdálkodásért,
összeállítja és elkészíti
a fenntartó által
meghatározott szempontok
és ütemezés szerint
a szakmai, tematikai,
működési beszámolókat,
elemzéseket, dönt
az intézmény működésével
kapcsolatos minden olyan
ügyben, melyet jogszabály
hatáskörébe utal, tájékozódik
az intézmény működésével
kapcsolatos pályázati
lehetőségekről, részt vesz
annak elkészítésében,
irányítja és ellenőrzi
az intézmény dolgozóinak
munkáját, gyakorolja
a szervezeti működési
szabályzatában, valamint
a hatályos jogszabályokban
biztosított hatáskörébe
tartozó munkáltatói jog
köröket, felelős az intézmény
gazdálkodási jogkörének
betartásáért, a rendelkezésre
álló költségvetés alapján,
az intézmény működéséhez
szükséges feltételek
biztosításáért,
az intézményhez tartozó
Közétkeztetési Központ
munkájának,
tevékenységének irányítása.

3

eltiltás hatálya alatt nem áll,
büntetlen előéletű,
cselekvőképes,
az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógiai
munkakör betöltéséhez
szükséges – a Köznev. tv.
3. mellékletében felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és képzettség.

4

Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
3 hónapnál nem régebbi
hatósági bizonyítvány, mely
igazolja, hogy nem áll olyan
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó
részletes szakmai program,
iskolai végzettséget igazoló
eredeti okirat vagy annak
hitelesített másolata,
nyilatkozat, amelyben
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, hogy
a pályázati elbírálásban részt
vevők a pályázati anyagot
megismerhetik és abba
betekinthetnek, nyilatkozatot
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
végrehajtásáról, nyilatkozata
arról, hogy vele szemben
a Kjt. 41. § (2) bekezdés
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti, nyilatkozat
a pályázat zárt vagy nyitott
képviselő-testületi ülés
keretében történő tárgyalásra
vonatkozóan, legalább ötéves
szakmai tapasztalatot igazoló
munkáltatói igazolás/ok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(24/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen

2811

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 11. szám

1

2

3

4

Pc: Cserszegtomaj Község
Önkormányzat
8372 Cserszegtomaj,
Dr. Bakonyi Károly utca 1.
f: Gonda Krisztina
Tel.: (83) 531-903.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a pályázatról a Cserszegtomaj
Község Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt.
A kinevezés négy hónap
próbaidő kikötésével történik.
Az érvényes pályázót
a pályázat kiírója személyesen
is meghallgathatja. A pályázat
eredménytelennek nyilvánítás
jogát fenntartja.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
helyben szokásos módon,
hirdetőtáblára kifüggesztve:
2016. május 5.,
Cserszegtomaj Község
honlapján:
2016. május 5.,
Cserszegtomaji Krónika
májusi számában:
2016. május 5.

Daruszentmiklós Község
Önkormányzat
2423 Daruszentmiklós,
Fő utca 53/D

Daruszentmiklósi
Szederinda Óvoda
2423 Daruszentmiklós,
Daru sor 1/A
Lf: a Köznev. tv. 69. §
(1)–(3) bekezdésekben
meghatározott vezetői
feladatok ellátása.

Főiskola, az Köznev. tv.
3. melléklete szerinti
óvodapedagógus felsőfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség, óvoda
pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy, legalább
5 év feletti szakmai
tapasztalat, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, a nevelésioktatási intézményben,
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg

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 31.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Az intézményvezetői pótlék
mértéke az illetményalap
40%-a.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, az intézmény
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pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, büntetlen előélet,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség.

vezetésére vonatkozó
programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
iskolai végzettséget,
szakképzettséget,
intézményvezetői
szakképzettséget tanúsító
om, szgy-ot igazoló om, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának tárgyalása során
zárt képviselő-testületi ülés
tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen.
Pc: Daruszentmiklós Község
Önkormányzat
2423 Daruszentmiklós,
Fő utca 53/D
f: Rauf Norbert polgármester.
Tel.: (25) 505-403.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a Köznev. tv.
83. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján
a fenntartónak ki kell kérnie
az intézmény alkalmazotti
közössége és a szülői
szervezet véleményét.
Ezenfelül a Korm. rendelet
23. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint
a nevelőtestület szakmai
véleményt alakíthat ki
a véleményezési határidőn
belül a vezetési programról,
továbbá lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy
a Nemzeti Pedagógus Kar
illetékes területi szerve is
véleményt nyilváníthasson
a vezetési programról.
A véleményezési eljárás
részletes szabályait
az EMMI rendelet
189–191. §-ai tartalmazzák.

2813

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 11. szám

1

2

3

4

A véleményezési eljárást
követően a pályázót
a Képviselő-testület is
meghallgatja.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Daruszentmiklós Község
Önkormányzatának
internetes oldala:
2016. május 1.,
Közigállás:
2016. május 1.

Egervár Község
Önkormányzata
8913 Egervár,
Vár u. 2.

Főiskola, óvodapedagógusi
végzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, pedagógusLf: a Köznev. tv. 69. § (1) és
munkakörben legalább 5 év
(2) bekezdésében foglaltak
szerint, valamint az intézmény feletti szgy, a nevelésioktatási intézményben
tevékenységi körébe tartozó
pedagógus-munkakörben
vezetői feladatok ellátása.
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség, a pályázó
a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt nem áll,
büntetlen előéletű,
cselekvőképes,
magyar állampolgár.
Egervári Óvoda
8913 Egervár,
József Attila u. 13.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
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. július 6.
Pehi: 2016. augusztus 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, vpr,
b, hiteles om, nyilatkozat,
amelyben a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul,
hogy a pályázati elbírálásban
részt vevők a pályázati
anyagot teljes körűen
megismerhetik,
nyilatkozata arról, hogy vele
szemben a Kjt. 41. §
(2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti, nyilatkozat
a pályázat zárt vagy nyitott
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képviselő-testületi ülés
keretében történő tárgyalásra
vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton
2 példányban, a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezetői pályázat”
ellátva kell benyújtani vagy
személyesen.
Pc: Egervár Község
Önkormányzata
8913 Egervár,
Vár u. 2.
f: Gyerkó Gábor polgármester.
Tel.: 06 (30) 355-4740.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: Egervár
Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
a véleményezésre jogosultak
véleményének megismerését,
a pályázók személyes
meghallgatását követően,
soron következő ülésén hoz
döntést a megbízásról.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás,
Egervár település honlapján,
település hirdetőtáblái.

Mártély Község
Önkormányzata
6636 Mártély,
Rákóczi tér 1.

Mártélyi
Általános
Művelődési Központ
Mártélyi Óvodája
6636 Mártély,
Petőfi u. 1.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának nevelésének
megszervezése.

Főiskola, óvodapedagógusvégzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy,
az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg ilyen alkalmazás,
magyar állampolgár,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, valamint
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 30.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
vpr 3 példányban, b,
végzettséget, szak
képzettséget igazoló
dokumentumok másolata,
szgy-ról szóló igazolás,
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nyilatkozat, amelyben
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, hogy
a pályázati elbírálásban részt
vevők a pályázati anyagot
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését
vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(5-132-744-2/2016.),
a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen
Pc: Mártély Község
Önkormányzata
6636 Mártély,
Rákóczi tér 1.
f: Borsos József polgármester.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a pályázatokról
Mártély Község
Önkormányzati Képviselőtestülete dönt, fenntartva
a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

Iváncsa Községi
Önkormányzat
2454 Iváncsa,
Fő utca 61. B

Főiskola, óvodapedagógus,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen
Lf: ÁMK intézményvezető
azzal, hogy egyidejűleg ellátja előélet és cselekvőképesség,
magyar állampolgárság vagy
az ÁMK Mesepalota
külön jogszabály szerint
Művészeti Óvoda
a szabad mozgás és
intézményegység-vezetői
tartózkodás jogával
feladatait is, az intézmény
rendelkező, illetve
szakszerű és törvényes
bevándorolt vagy
működtetésének biztosítása,
letelepedett személy,
a szakmai munka irányítása,
az óvodapedagógus ne álljon
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása az óvodapedagógusi
tevékenység folytatását kizáró
és döntéshozatal
foglalkozás eltiltás hatálya
az intézmény működésével
Mesepalota Művészeti Óvoda
2454 Iváncsa,
Arany János utca 1.

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 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a jogszabályban
meghatározottak szerinti
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kapcsolatos minden olyan
ügyben, amely jogszabály
nem utal más hatáskörbe.

3

4

alatt, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
az intézményben
óvodapedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
legalább öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy,
Köznev. tv. 67. § (1) bekezdés
a) pontja alapján: az adott
nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú
végzettség és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító,
mesterképzésben szerzett
szakképzettség.

legalább öt év szgy igazolása,
szakmai ön, vpr, amely
tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és
a fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó
fejlesztési elképzeléseket,
b, [Kjt. 20. § (2c) bekezdés
rendelkezésének megfelelő
hatósági erkölcsi
bizonyítvány], a végzettséget
igazoló om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozata arról,
hogy nyertes pályázóként
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdésének a) pontja
szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozat arról, hogy
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés b) pontja
alapján kéri-e a Képviselőtestület zárt ülésének tartását
a döntés meghozatala során.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(I/124-2/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Iváncsa
Községi Önkormányzat
2454 Iváncsa,
Fő utca 61. B
f: Tatár Szilvia polgármester.
Tel.: (25) 506-360.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: az intézmény
vezető kinevezéséről
– a Kjt.-ben, a Köznev. tv.-ben,
a Korm. rendelet
figyelembevételével –
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a Képviselő-testület dönt.
A Képviselő-testület
a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.ivancsa.hu:
2016. június 6.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a beérkezett pályázatokat
előzetesen véleményezi:
Szociális, Kulturális és Sport
Bizottság; Közalkalmazotti
Tanács; Szülői
Munkaközösség; Mesepalota
Művészeti Óvoda
Nevelőtestülete; Nemzeti
Pedagógus Kar.
Kiegészítés az „illetmény és
juttatások” meg
határozásához: a Köznev. tv.
8. számú melléklete alapján
vezetői pótlékra jogosult
(a köznevelési
intézményekben
alkalmazottak számára járó
pótlékok és azok mértéke
az illetményalap
százalékában).
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.ivancsa.
hu honlapon szerezhet.

Martonvásár Város
Önkormányzata
2462 Martonvásár,
Budai út 13.

Főiskola, óvodapedagógusszakképzettség, óvoda
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább 5 év
szakmai tapasztalat,
Lf: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, szakszerű pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
és törvényes működtetése,
intézményvezetői
a munkáltatói jog- és
szakképzettség, felhasználói
feladatkör ellátása
szintű számítógépes
az intézmény alkalmazottai
ismeretek (MS Office – irodai
tekintetében
alkalmazások), magyar
a jogszabályokban előírt
állampolgárság vagy külön
egyeztetési kötelezettségek
jogszabály szerint a szabad
megtartásával, az intézmény
mozgás és tartózkodás
működésével,
Brunszvik Teréz Óvoda
2462 Martonvásár,
Deák F. u. 3.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 16-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 20. 16 óra.
Pehi: legfeljebb a pályázat
benyújtási határidejét követő
60 nap, soros Képviselőtestületi ülés.
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működtetésével kapcsolatos
minden olyan feladat ellátása
és döntés meghozatala,
melyet jogszabály vagy
szerződés nem utal más szerv,
hatóság vagy szervezet
hatáskörébe, rendszeres
kapcsolattartás
a fenntartóval.
Az óvoda vezetője felel
a takarékos gazdálkodásért,
az intézmény működését és
mindennapi életét
meghatározó szabályzatok és
programok elkészítéséért,
továbbá a gyermekvédelmi
feladatok ellátásának
megszervezéséért,
valamint ellátja a szakági
jogszabályokban
meghatározott egyéb vezetői
feladatokat.

3

jogával történő rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz,
büntetlen előélet, cselekvő
képesség, az intézményben
fennálló, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti
jogviszonyban történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás feltételeinek
teljesülése, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalása.

4

Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, részletes, fényképes
szakmai ön, az óvoda
elfogadott pedagógiai
programját alapul vevő vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget,
szakképzettséget igazoló
oklevél, bizonyítvány és
pedagógus-szakvizsga
másolata, 5 év szgy igazolása,
a pályázó nyilatkozata, hogy
a pályázati anyagában foglalt
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat
elbírálására vonatkozó
előterjesztést a Képviselőtestület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, arról szóló
nyilatkozat, hogy a magasabb
vezetői megbízás elnyerése
esetén, a pályázóval szemben
a Kjt. 41. § szerinti össze
férhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„Brunszvik Teréz Óvoda
óvodavezetői álláspályázat”
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen.
Pc: Martonvásár Város
Önkormányzata
2462 Martonvásár,
Budai út 13.
f: a Polgármesteri Hivatalban
a humán referenstől kérhető
további információ.
Tel.: (22) 460-004.
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A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a megbízásról
Martonvásár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt,
a jogszabályban előírt
véleményeztetési eljárás
lefolytatását követően,
a polgármester által felkért
szakmai előkészítő bizottság
véleményezése alapján.
A magasabb vezetői
megbízással egyidejű
közalkalmazotti munkakörbe
való kinevezés esetén
három hónap próbaidő kerül
kikötése. A kiíró a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Közszféra Állásportál:
www.kozigallas.hu,
Martonvásár Város
Önkormányzatának honlapja:
www.martonvasar.hu,
hirdetőtáblája:
Martonvásár
Budai út 13.

Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata
2422 Mezőfalva,
Kinizsi utca 44.

Mezőfalvai
Tündérkert Óvoda
2422 Mezőfalva,
Kinizsi utca 48.
Lf: a Köznev. tv. 69. §
(1)–(3) bekezdésekben
meghatározott vezetői
feladatok ellátása.

Főiskola, az Nkt. 3. melléklete
szerinti óvodapedagógus
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább 5 év
óvodapedagógusmunkakörben vagy heti
tíz foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-

ÁEI: 2016. szeptember 1.
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 16.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Az intézményvezetői pótlék
mértéke: az illetményalap
40%-a.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, szakmai
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Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata
5931 Nagyszénás,
Hősök útja 9.

2

Nagyszénási Önkormányzati
Óvoda és Könyvtár
– 5931 Nagyszénás,
Táncsics utca 24/2.
– 5931 Nagyszénás,
József A. utca 36.
– 5931 Nagyszénás,
Szabadság u. 25.
Lf: Az intézmény vezetője
felel az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért és
gyakorolja a munkáltatói
jogot a munkatársak felett.

3

4

munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet és
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
kiegészített vpr, iskolai
végzettséget,
szakképzettséget,
intézményvezetői
szakképzettséget tanúsító
om, szgy-t igazoló om, b,
nyilatkozat személyes
adatainak pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárulásról,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának tárgyalása során
zárt képviselő-testületi ülés
tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, vagy
elektronikusan a
hivatal@mezofalva.hu
e-mail címre.
Pc: Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata
2422 Mezőfalva,
Kinizsi utca 44.
f: Márok Csaba polgármester.
Tel.: (25) 506-970.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu:
2016. május 17.,
helyben szokásos módon.

Óvodapedagógus felsőfokú
iskolai végzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, a nevelésioktatási intézményben,
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,

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 31
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv., valamint
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
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Nógrádszakál
Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál,
Madách út 18.

2

Nógrádszakáli
Játék Óvoda
3187 Nógrádszakál,
Dózsa Gy. út 13.
Lf: Az irányadó jog
szabályokban meghatározott
feladatok ellátása,

3

4

teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, a magasabb
vezetői beosztás ellátására
megbízást megelőzően
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tétel,
büntetlen előélet, illetve
annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.

A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a magasabb
vezetői megbízás idejére
szóló 5 éves vpr, b, hiteles om,
b, nyilatkozat arról, hogy
személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához
hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„Intézményvezetői pályázat”
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen, a pályázat
második példányát az
eredetivel megegyező
tartalommal
a nagyszenas@globonet.hu
e-mail címre is meg kell
küldeni.
Pc: Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata
5931 Nagyszénás,
Hősök útja 9.
f: Nyemcsok János
polgármester.
Tel.: (68) 443-040.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelő
pályázatot a véleményezési
jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat
a Képviselő-testület által
létrehozott bizottság is
meghallgatja. Ezt követően
dönt Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete.

Főiskola, felsőfokú
óvodapedagógus-végzettség
és pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, szak
képesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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az intézmény törvényes
működtetése, takarékos
gazdálkodás, munkáltatói
jogkör gyakorlása.

3

5 év szgy – legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat –,
ECDL, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
Előny: főiskola,
intézményvezetői
szakképzettség,
szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett 5 év
szgy, legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat.

4

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 30.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, büntetlen
előélet igazolására 30 napnál
nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, iskolai
végzettség igazolására
az oklevél másolata
(közjegyző által hitelesítve),
nyilatkozat a pályázat
véleményezésében és
elbírálásában részt vevők
betekintési jogára
vonatkozóan, nyilatkozat
a zárt vagy nyílt ülés
keretében történő tárgyalásra
vonatkozóan, a korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(521-1/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Nógrádszakál Községi
Önkormányzat
3187 Nógrádszakál,
Madách út 18.
f: Radvánszky Judit
Tel.: (32) 455-155.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a végleges
döntést a Képviselő-testület
hozza meg.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárás bármely szakaszában
a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítja.
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Nyőgér Község
Önkormányzata
9682 Nyőgér,
Petőfi Sándor u. 15.

2

Nyőgéri
Csicsergő Óvoda
9682 Nyőgér,
Petőfi Sándor u. 65.
Lf: a Köznev. tv. rendelkezései
szerint a köznevelési
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése.

3

4

Felsőfokú, főiskolai szintű,
óvodapedagógus-végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év, pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása, büntetlen előélet.
Előny: helyismeret.

ÁEI: 2016. szeptember 15.
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 KIH honlapján történő
megjelenéstől számított
30 nap.
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Köznev. tv.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, szakirányú végzettséget
igazoló om, részletes szakmai
ön, vpr, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevők
megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul és
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen:
Pc: Nyőgér Község
Önkormányzata
9682 Nyőgér,
Petőfi Sándor u. 15.
f: dr. Lendvai Róbert jegyző.
Tel.: (95) 554-000.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleménye
zési eljárást követően
Bejcgyertyános, Meggyes
kovácsi, Nyőgér és Sótony
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete együttes
képviselő-testületi ülésen
dönt.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu
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Főiskola, óvodapedagógus
felsőfokú iskolai képzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év, pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
fentieken túl legalább 5 év
intézményvezetői tapasztalat.

ÁEI: 2016. szeptember 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. június 15.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a Köznev. tv. 67. §
bekezdésében foglaltak
igazolására a végzettséget
igazoló om, a Korm. rendelet
23. § (2) bekezdése szerinti
szakmai ön, vpr, a Kjt. 20/A. §
(5) bekezdésében foglaltakat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai ajánlott
küldeményként 1 példányban
vagy személyesen:
Pc: Kámi Közös
Önkormányzati Hivatal
Győrvári Kirendeltsége
9821 Győrvár,
Balogh Ádám u. 85.

Felsőfokú képesítés,
óvodapedagógusi felsőfokú
végzettség, pedagógusi
szakvizsga keretében szerzett
Lf: az intézmény tevékenységi intézményvezetői
szakképzettség,
körébe tartozó feladatok
legalább 5 év
vezetői irányítása, különös
tekintettel a Kjt., a Köznev. tv. óvodapedagógusmunkakörben szerzett
a Korm. rendeletben,
gyakorlat, büntetlen előélet,
az EMMI rendeletben,
valamint az államháztartásról nevelési-oktatási
intézményben pedagógusszóló törvényben és annak
munkakörben fennálló,
végrehajtási rendeletében
határozatlan időre, teljes
foglaltakra.
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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 31.
Pehi: 2016. július 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, szakmai ön, az intézmény
vezetésére épülő fejlesztési
elképzeléssel kiegészített vpr,

Pácsony Község
Önkormányzata
9823 Pácsony,
Kossuth utca 90/B

Pácsonyi Óvoda
9823 Pácsony,
Kossuth utca 81.

Perbál Község
Önkormányzata
2074 Perbál,
Fő utca 6.

Mézeskalács Óvoda
2074 Perbál,
Szabadság utca 9.
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határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
Előny: óvodában szerzett
vezetői gyakorlat.

előírt képesítést és gyakor
latot igazoló okiratok,
igazolások hiteles másolatai,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat, hogy
a pályázó zárt vagy nyílt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását, sikeres
pályázat esetén a vagyon
nyilatkozat-tételi kötele
zettség vállalását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(558/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Perbál Község
Önkormányzata
2074 Perbál,
Fő utca 6.
f: Varga László polgármester.
Tel.: (26) 570-027.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben,
az EMMI rendelet
189–191. §-ban,
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, a pályázatokról
a véleményezési határidő
leteltét követően a képviselőtestület az első
soron következő ülésén dönt.
A Képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvá
nításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Perbáli Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája:
2016. április 29.,
www.perbal.hu:
2016. április 29.,
Közigállás:
2016.április 30.
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Főiskola, szgy – legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat –,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen
előélet, magyar
Lf: az intézmény tevékenységi állampolgárság,
cselekvőképesség,
körébe tartozó feladatok
Előny: vezetői gyakorlat
vezetői irányítása, különös
– legalább 3–5 év vezetői
tekintettel a Kjt.-ben,
tapasztalat –, pedagógusa Köznev. tv.-ben, az
szakvizsga megléte.
EMMI rendeletben és
az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben
foglaltakra.

Pere Község Önkormányzata
3853 Pere,
Rákóczi utca 1.

Pere
Napközi-otthonos Óvoda
3853 Pere,
Rákóczi utca 3.

Rábapatona Község
Önkormányzata
9142 Rábapatona,
Kossuth utca 18.

Rábapatonai
Katica Óvoda
9142 Rábapatona,
Rákóczi utca 85.
Lf: munkakör:
óvodapedagógus.
Vezetői megbízás

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusmunkakörben szerzett
tapasztalat – legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat –,
felhasználói szintű Internetes
alkalmazások,
vagyonnyilatkozat-tételi

4

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 16-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 14.
Pehi: 2016. május 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget, képzettséget
igazoló om, vpr, nyilatkozatát
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatát arról,
hogy a Képviselő-testület
a pályázat elbírálást nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja,
nyilatkozatát arról, hogy a Kjt.
41. § szerinti összeférhe
tetlenség nem áll fenn, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1507/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Pere Község
Önkormányzata
3853 Pere,
Rákóczi utca 1.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás
2021. szeptember 1-jéig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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keretében: az intézmény
törvényes működésének
biztosítása, a pedagógiai
munka irányítása, szervezése,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
jogszabály által előírt vezetői
jogok gyakorlása.

eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői képzettség,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség nyilatkozat,
hogy a Kjt. 41. §
(2) bekezdésében
meghatározott össze
férhetetlenség nem áll fenn,
nyilatkozat, hogy nem áll
a Btk. 52. § (3) bek. szerinti
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt.
Előny: vezetői munkakörben
szerzett tapasztalat
– legalább 5 év feletti vezetői
tapasztalat –, modern
óvodapedagógiai módszerek
elméleti ismerete
és a gyakorlati
megvalósítására való
felkészültség.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 26.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló om,
szakmai, vezetői gyakorlat
igazolása, b, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
különös tekintettel a modern
óvodapedagógiai módszerek
gyakorlati alkalmazásának
bevezetésére, hozzájárulás
személyes adatok
kezeléséhez, nyilatkozat
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalására
vonatkozóan, nyilatkozatok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(766/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen.
Pc: Rábapatona
Község Önkormányzata
9142 Rábapatona,
Kossuth utca 18.
f: Molnár-Nagy Béla
polgármester.
Tel.: (96) 583-000.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési eljárást
követően Rábapatona Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu:
2016. április 27.,
www.rabapatona.hu:
2016. április 27.
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A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.rabapatona.hu
honlapon szerezhet.

Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzata
9451 Röjtökmuzsaj,
Röjtöki u. 193.

Röjtökmuzsaji
Akácvirág Óvoda
9451 Röjtökmuzsaj,
Röjtöki u. 19.
Lf: az intézmény zavartalan
működésének, színvonalas
szakmai munkájának
szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a munkáltatói
jogkör gyakorlása,
az intézményi munka
szakszerű, gazdaságos,
törvényes biztosítása.

Felsőfokú képesítés,
óvodapedagógus, óvoda
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább 5 év szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, nevelésioktatási intézményben,
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat,
hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
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 15.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, b,
annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll
az intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
a pályázó írásban kérheti,
hogy a pályázatának
elbírálása a Képviselő-testület
zárt ülésén történjen,
iskolai végzettséget,
képzettséget igazoló om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen
2 példányban.
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Pc: Röjtökmuzsaj Község
Önkormányzata
9451 Röjtökmuzsaj,
Röjtöki u. 193.
Tel.: (99) 544-052.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
2016. július 31-éig, Képviselőtestületi hatáskörben kerül
elbírálásra.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.rojtokmuzsaj.hu

Tar Község Önkormányzata
3073 Tar,
Szondy György út 92.

Tari
Örökzöld Óvoda
3073 Tar,
Szondy György út 156.
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 okirata
szerinti tevékenységek
ellátásának biztosítása,
az intézmény törvényes
működésének biztosítása,
gazdálkodási rendjének
betartása, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Főiskola, óvodapedagógusvégzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább 5 év
szakmai tapasztalat –
legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat –,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, a pályázat zárt
vagy nyílt Képviselő-testületi
ülés keretében történő
tárgyalásra vonatkozó
nyilatkozat, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy vele
szemben a Kjt. 41. § szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti.

ÁEI: 2016. augusztus 25.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 24-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 20.
Pehi: 2016. augusztus 24.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
iskolai végzettséget,
képzettséget igazoló om,
b, annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll
az intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás
alatt, vpr, nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, továbbá
a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát
megismerhetik,
nyilatkozata arról, hogy
az intézményvezetői
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Vác Város Önkormányzat
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
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Előny: alapszintű MS Office
(irodai alkalmazások),
alapszintű MS Windows
NT/2000/XP.
Előnyt jelentő kompetenciák:
jó szintű kapcsolatteremtő,
kommunikációs és
irányítókészség.

megbízása esetén vagyon
nyilatkozat-tételi kötele
zettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1002/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen.
Pc: Tar Község
Önkormányzata
3073 Tar,
Szondy György út 92.
f: Turopoli Zsolt polgármester.
Tel.: (32) 470-777.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési határidő
lejárta után Bizottsági
meghallgatás, javaslat
kialakítását követően
Képviselő-testületi döntés.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 31.,
Szurdokpüspöki Közös
Önkormányzati Hivatal Tari
Kirendeltsége hirdetőtáblája:
2016. május 31.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.tarkozseg.hu
honlapon szerezhet.

Felsőfokú óvodapedagógusvégzettség a Köznev. tv.
3. melléklete szerint,
intézményvezetői
Lf: az intézmény alapító
szakképzettség és 5 év szgy
okiratában foglalt
a Köznev. tv. 67. § és a
tevékenységek magas
szakmai színvonalon történő Korm rendelet 25. § -nak
ellátása, az intézmény felelős megfelelően,
vezetése, irányítása, szakszerű az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
és törvényes működtetése,
az intézményvezető képviseli határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló
az intézményt, gyakorolja

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 27.
Pehi: 2016. július 16.

Kisvác-Középvárosi Óvoda
2600 Vác, Nyár utca 1.
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az óvodapedagógusok feletti
teljes munkáltatói jogkört,
kizárólagos hatáskörébe
tartozik az intézmény
egészére vonatkozó
kötelezettségvállalás,
kiadmányozás, az óvoda
vezető felel továbbá
a takarékos gazdálkodásért,
a pedagógiai munkáért,
a gyermekvédelmi feladatok
megszervezéséért és
ellátásáért, a nevelőmunka
egészséges és biztonságos
feltételeinek
megteremtéséért,
a gyermekbalesetek
megelőzéséért, a gyermekek
rendszeres egészségügyi
vizsgálatának
megszervezéséért,
a pedagógusi középtávú
továbbképzési program,
valamint az éves beiskolázási
terv elkészítéséért és
a pedagógusok
továbbképzésének
megszervezéséért.

3

közalkalmazotti jogviszony
vagy erre a pályázó a
megbízással egyidejűleg
kinevezhető legyen,
megbízás esetén
vagyonnyilatkozat-tétel,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

4

Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, iskolai
végzettséget és
szakképzettséget tanúsító
om, szgy-t igazoló okirat, b,
a Kjt. 20. § (4) alapján vagy
annak igénylését igazoló
dokumentum másolata,
az erkölcsi bizonyítvány
igazolja azt is, hogy a pályázó
nem áll a Kjt. 20. §
(5) bekezdése szerinti
foglakozástól eltiltás hatálya
alatt, nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a személyes
adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához, nyilatkozat
arról, hogy a vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásához hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata, hogy
a vezetői megbízással
kapcsolatos döntésnek nyílt
vagy zárt ülésen való
tárgyalását kéri, nyilatkozat
arról, hogy nem áll fenn vele
szemben a Kjt. 41. § (2) és
a Nkt. 67. § (2) bekezdé
sében foglalt
összeférhetetlenségi ok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(19/98/2016.), a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető ” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Deákné
dr. Szarka Anita jegyző,
2600 Vác, Március 15. tér 11.
fszt. 33.
Pc: Vác Város Önkormányzat
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
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f: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző.
Tel.: (27) 513-434.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról
a nevelőtestület
véleményezése és a pályázók
személyes meghallgatása
után Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
Ennek eredményéről
valamennyi pályázó írásbeli
értesítést kap. A pályáztató
fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.vac.hu:
2016. április 29.,
Közigállás:
2016. április 26.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.vac.hu
honlapon szerezhet.

***
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EGYÉB VEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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3

4

Martonvásár Város
Önkormányzata
2462 Martonvásár,
Budai út 13.

Felsőfokú végzettség,
intézményvezetői
szakképzettség, mely alól
első alkalommal történő
megbízás esetén 5 évre
felmentés adható,
Lf: az intézmény szakmai
irányítása, vezetése, szakszerű felhasználói szintű
számítógépes ismeretek
és törvényes működtetése,
(MS Office – irodai
az intézmény munkáltatói
alkalmazások), magyar
jog- és feladatkör ellátása
állampolgárság vagy külön
az intézmény alkalmazottai
jogszabály szerint a szabad
tekintetében
mozgás és tartózkodás
a jogszabályokban előírt
jogával történő rendelkezés,
egyeztetési kötelezettségek
illetve bevándorolt vagy
megtartásával, az intézmény
letelepedett státusz,
működésével, működ
tetésével kapcsolatos minden büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
olyan feladat ellátása és
az intézményben fennálló,
döntés meghozatala, melyet
határozatlan idejű
jogszabály vagy szerződés
közalkalmazotti jogviszony
nem utal más szerv, hatóság
vagy a megbízással
vagy szervezet hatáskörébe,
egyidejűleg közalkalmazotti
rendszeres kapcsolattartás
jogviszonyban történő,
a fenntartóval, az igazgató
határozatlan időre szóló
felel a takarékos
gazdálkodásért, az intézmény alkalmazás feltételeinek
teljesülése,
működését és mindennapi
vagyonnyilatkozat-tételi
életét meghatározó
eljárás lefolytatásának
szabályzatok és programok
elkészítéséért, valamint ellátja vállalása.
a szakági jogszabályokban
meghatározott egyéb vezetői
feladatokat.
Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ
2462 Martonvásár,
Emlékezés tere 2.

ÁEI: 2016. július 15.
A vezetői megbízás
2021. július 14-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 20. 16 óra.
Pehi: legfeljebb a pályázat
benyújtási határidejét követő
60 nap, soros Képviselőtestületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, részletes fényképes
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
hiteles om, vezetői, illetve
5 év szakmai tapasztalat
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázata elbírálására
vonatkozó előterjesztést
a Képviselő-testület nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja,
nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról, nyilatkozata arról,
hogy magasabb vezetői
megbízás elnyerése esetén
a pályázóval szemben a Kjt.
41., 43/A. §-ai szerinti
összeférhetetlenség
nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„BBK igazgatói álláspályázat”
ellátva kell benyújtani vagy
személyesen.
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Pc: Martonvásár Város
Önkormányzata
2462 Martonvásár,
Budai út 13.
f: a Polgármesteri Hivatalban
a humán referenstől kérhető.
Tel.: (22) 460-004.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a megbízásról
Martonvásár Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt,
a jogszabályban előírt
véleményezési eljárás
lefolytatását követően,
a polgármester által felkért
szakmai előkészítő bizottság
véleményezése alapján.
A magasabb vezetői
megbízással egyidejű
közalkalmazotti munkakörbe
való kinevezés esetén
három hónap próbaidő kerül
kikötésre.
A kiíró a pályázat
eredménytelennek
nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázat további
megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu,
Martonvásár Város
Önkormányzatának
hirdetőtáblája:
www.martonvasar.hu

Zsáka Nagyközség

Zsákai

Főiskola, a Köznev. tv. 67.§

ÁEI: 2016. augusztus 16.

Önkormányzata

Kastélykerti Általános

(1) bekezdésében foglalt

A vezetői megbízás

4142 Zsáka,

Művelődési Központ

szakirányú végzettség,

2021. augusztus 15-éig,

Szabadság tér 1.

4142 Zsáka,

legalább 5 év pedagógus-

határozott időre szól.

Bocskai utca 2.

munkakörben szerzett szgy,

A közalkalmazotti jogviszony

pedagógus-szakvizsga

időtartama: határozatlan

Lf: az Általános Művelődési

keretében szerzett

idejű közalkalmazotti

Központ (óvoda,

intézményvezetői

jogviszony.

közművelődés, könyvtár)

szakképzettség vagy a Kjt.

A foglalkoztatás jellege:

tevékenységi körébe tartozó

a művészeti, közművelődési

teljes munkaidő.

feladatok ellátása, különösen

és a közgyűjteményi területen Pbhi: 2016. május 31.

az óvoda, a művelődési ház és foglalkoztatott

Pehi: 2016. július 31.
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könyvtár irányítása, szakszerű

közalkalmazottak

Illetmény, juttatás: a Kjt. és

és törvényes működésének

jogviszonyával összefüggő

a kapcsolódó jogszabályok

megszervezése, az intézmény

egyes kérdések rendezésére

rendelkezései az irányadók.

gazdálkodásával kapcsolatos

szóló 150/1992. (XI. 20.)

Az intézménynél újonnan

feladatok ellátása.

Korm. rendelet 6/B. §-ában

létesített jogviszony esetén

foglalt szakirányú végzettség,

a 21/A. §-ban foglalt kivétellel

legalább ötéves szgy,

3 hónap próbaidő kikötésével

2009 után szerzett főiskolai

a közalkalmazotti jogviszony

könyvtárosi képzettség

határozatlan időre jön létre.

esetén legalább 10 éves szgy,

A pályázathoz csatolni kell:

a kulturális szakemberek

szakmai ön, hiteles om, szgy

szervezett képzési

igazolása, vpr a szakmai

rendszeréről,

helyzetelemzésre épülő

követelményeiről és a képzés

fejlesztési elképzelésekkel,

finanszírozásáról szóló

államháztartási és vezetési

1/2000. (I. 14.)

ismereteket nyújtó tanfolyam

NKÖM. rendelet szerinti

elvégzésének igazolása vagy

akkreditált államháztartási és

nyilatkozat, hogy a tanfolyam

vezetési ismereteket nyújtó

elvégzését a vezetői

tanfolyamot elvégezte vagy

megbízástól számított 2 éven

vállalja, hogy a vezetői

belül vállalja, b, amely

megbízásától számított

igazolja, hogy nem áll a

2 éven belül elvégzi, illetve

tevékenység folytatását kizáró

a 150/1992. (XI. 20.)

foglalkozástól eltiltás hatálya

Korm. rendelet 6/G. §

alatt, nyilatkozat arról, hogy

(3) bekezdése szerint

a pályázati anyagában foglalt

mentesül a tanfolyam

személyes adatainak

elvégzésének kötelezettsége

a pályázati eljárással

alól, ha jogász vagy

összefüggésben szükséges

közgazdász végzettséggel

kezeléséhez, továbbításához

rendelkezik,

hozzájárul, nyilatkozat arról,

vagyonnyilatkozat-tételi

hogy pályázatának nyílt vagy

eljárás lefolytatása, magyar

zárt ülésen történő

állampolgárság,

tárgyalását kéri, nyilatkozat

cselekvőképesség, büntetlen

a vagyonnyilatkozat-tételi

előélet, és ne álljon

kötelezettség vállalásáról,

a tevékenység folytatását

illetve arról, hogy nem áll

kizáró foglalkozástól eltiltás

fenn vele szemben a 2007. évi

hatálya alatt, magasabb

CLII. törvény 9. §-ában

vezetői megbízást az kaphat,

meghatározott kizáró ok.

aki a munkáltatóval

A pályázat benyújtásának

határozatlan idejű

módja: postai úton,

közalkalmazotti

a pályázati adatbázisban

jogviszonyban áll vagy

szereplő azonosító számmal,

megbízással egyidejűleg

valamint a beosztás

határozatlan idejű

megnevezésével:

közalkalmazotti jogviszonyba

„intézményvezető” ellátva kell

kinevezhető.

benyújtani 3 példányban.
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Pc: Zsáka Nagyközség
Önkormányzata
4142 Zsáka,
Szabadság tér 1.
f: Kovács Kálmán
polgármester.
Tel.: (54) 442-024.
A pályázat további
megjelenésének helye:
www.kozigallas.gov.hu:
2016. április 29.,
www.zsaka.hu:
2016. április 29.
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Ösztöndíj- és versenyfelhívások

Felhívás a Szakképző Iskolák X. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyére
az 1956-os forradalom és szabadságharc jegyében
2016. november 11–13.
A Győri Műszaki és Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája Mosonmagyaróvár,
valamint a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület Budapest X. alkalommal hirdeti meg vers- és
prózamondó versenyét szakképző iskolák tanulói számára.
A verseny célja:
A szakiskolai oktatásban tanuló fiatalok egy része tehetséges, és nagy érzékenységgel fordul az irodalom felé.
Az ő számukra rendezünk immár tizedik alkalommal olyan bemutatkozási lehetőséget, ahol saját tanulói
csoportjukban mérhetik össze tudásukat, mutathatják meg tehetségüket.
Fontos, hogy teljesítményüket életkori és iskolatípusuknak megfelelő módon ismerjük el, és ezzel is ösztönözzük
őket a vers és próza szeretetére.
Nevezési feltételek:
Az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos magyar irodalomból választott vers vagy prózai mű (1 mű)
bemutatása 3–5 perc terjedelemben.
Iskolánként összesen (2 fő szakközép és 2 fő szakiskolai) 4 fő nevezhet.
Kategóriák: vers vagy próza
Minden versenyző 1 kötelező és 1 szabadon választott művel indul.
A kötelező műveket a jelentkezés után mindenkinek megküldjük.
Jelentkezési határidő: 2016. október 10.
Jelentkezés nevezési lapon, amely az iskola címén igényelhető: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
Nevezési díj: 3000 Ft/fő.
Jó versenyzést kívánnak a szervezők!

Dr. Kissné Németh Éva s. k.,

Szucsik Ágnes s. k.,

Hunyadi Szakképző Iskola
Mosonmagyaróvár
Tel/fax: 06 (96) 211-788
Mobil: 06 (30) 989-4194
E-mail: dr.kissne@t-online.hu

Szakmai Középiskolásokért Egyesület
Budapest
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Értesítések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerezettekről
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások
eredményeként 2016. április 26-án habilitált doktor címet nyert el:
Biológiai tudományok
Juhász Gábor (ELTE)
Filozófiai tudományok
Bodnár Gábor (ELTE)
Matematika- és számítástudományok
Izsák Ferenc (ELTE)
Kiss György (ELTE)

		
		

Dr. Kisfaludi András s. k.,
rektorhelyettes
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Közlemény oklevél érvénytelenítéséről

A Rónai József Róbert [sz.: Miskolc, 1977. 04. 19.] részére 158-G/2009. szám alatt a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
Kara által 2009. március 10-én kiállított főiskolai szintű gépészmérnök szakképzettséget tanúsító oklevél elveszett,
helyette 2016. február 18-án, másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		

Szilágyi Józsefné s. k.,

		
		

rektori hivatalvezető
Miskolci Egyetem

***

A Pintér Zsuzsa [sz.: Veszprém, 1975. 05. 06., a. n.: Schanner Jolán; törzskönyvi szám: VI./68.1988.N.V.] részére V-373.
szám alatt kiállított főiskolai szintű vendéglátó és szálloda szakos közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél
elveszett, helyette 2016. április 15-én, a PT E 010802 sorszámú formanyomtatványon másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		
		
		

Dr. Túróczi Imre s. k.,
rektor
Szolnoki Főiskola
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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
1

Csór Község Önkormányzata
8041 Csór,
Fő tér 10.

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

2

3

4

Csór
Csivitelő Óvoda
8041 Csór,
Fő tér 10.

Főiskola, óvodapedagógusi
végzettség, közoktatási
vezető vagy pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: a közoktatási intézmény
szakképzettség,
vezetője felelős az intézmény az EMMI rendelet 179. §
szakszerű és törvényes
(3) bekezdésében előírt
(mindenkor hatályos
szakképzettség, óvoda
jogszabályok szerinti)
pedagógus-munkakörben
működésének biztosításáért, szerzett – legalább 5 év
a takarékos gazdálkodásért,
feletti – szakmai tapasztalat,
gyakorolja a munkáltatói
az intézményben pedagógusjogokat, dönt az intézmény
munkakörben fennálló,
működésével kapcsolatban
határozatlan időre, teljes
minden olyan ügyben, melyet munkaidőre szóló alkalmazás
jogszabály vagy kollektív
vagy a megbízással
szerződés (közalkalmazotti
egyidejűleg ilyen alkalmazás,
szabályzat) nem utal más
magyar állampolgárság vagy
hatáskörbe, felelős
külön jogszabály szerint
az intézményi szabályzatok
a szabad mozgás és
elkészítéséért, jóváhagyja
tartózkodás jogával
az intézmény pedagógiai
rendelkező, illetve
programját, képviseli
bevándorolt vagy
az intézményt, felel
letelepedett személy,
a nevelőtestület vezetéséért, büntetlen előélet,
a nevelőtestület jogkörébe
cselekvőképesség,
tartozó döntések
ne álljon foglalkozástól eltiltás
előkészítéséért, végrehajtásuk hatálya alatt.
szakszerű megszervezéséért
és ellátásáért,
a gyermekvédelmi
jelzőrendszer köznevelési
intézményhez kapcsolódó
feladatai koordinálásáért.

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. június 15.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
Köznev. tv., Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a végzettséget és
szakképzettséget, szgy-t
igazoló om, b, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét és azt, hogy nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr, 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 nyílt vagy zárt ülésen
kéri a pályázat
megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
valamint beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Csete Krisztián
polgármester.
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Pc: Csór Község
Önkormányzata
8041 Csór,
Fő tér 10.
f: Csete Krisztián
polgármester.
Tel.: 06 (30) 313-9345.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben és az
EMMI rendelet
189–191. §-ában és
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően Csór Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Csór Község Önkormányzati
Hivatal hirdetőtáblája:
2016. május 13.,
Csór Község Önkormányzat
honlapja:
2016. május 13.,
Közigállás:
2016. május 13.

Fényeslitke Község
Önkormányzata
4621 Fényeslitke,
Kossuth utca 96.

Fényeslitkei
Ligetszépe Óvoda
4621 Fényeslitke,
Kossuth utca 94.

Főiskola, felsőfokú
óvodapedagógusi végzettség
és szakképzettség, az adott
nevelési-oktatási
intézményben pedagógusLf: a Fényeslitke Község
munkakör betöltéséhez
óvodai intézménye
szükséges – a Köznev. tv.
intézményvezetői
3. mellékletében felsorolt –
feladatainak ellátása
felsőfokú iskolai végzettség
a hatályos jogszabályi
és szakképzettség,
előírások és szakmai elvárások óvodapedagógusszerint.
munkakörben legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes

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. június 30.
Pehi: 2016. július 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
a rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr 3 példányban,
melyet CD-mellékletben is
csatolni kell, iskolai
végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát,
szgy-t igazoló om, b, amely
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munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

igazolja a büntetlen előéletet
és, hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy a a pályázat tartalmának
és személyes adatainak
a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat zárt ülés
keretében történő meg
tárgyalását kéri-e, nyilatkozat
arról, hogy az intézmény
vezetői megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(891/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Fényeslitke Község
Önkormányzata
4621 Fényeslitke,
Kossuth utca 96.
f: Mártha Mihály
polgármester.
Tel.: 06 (30) 692-0930.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: Fényeslitke
Község Önkormányzat
Képviselő-testületének soron
következő ülésén.
A Képviselő-testület
fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást
eredménytelennek minősítse.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.fenyeslitke.hu,
Közigállás:
2016. május 13.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.fenyeslitke.hu
honlapon szerezhet.
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Hajdúszovát Község
Önkormányzata
4212 Hajdúszovát,
Hősök tere 1.

2

Hajdúszováti Óvoda
4212 Hajdúszovát,
Hősök tere 8.

3

Főiskola, felsőfokú
óvodapedagógusi végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
Lf: az intézmény tevékenységi keretében szerzett
körébe tartozó feladatok
intézményvezetői
vezetői irányítása, különös
szakképzettség, legalább
tekintettel a Köznev. tv.-ben,
öt év, pedagógusaz EMMI rendeletben,
munkakörben szerzett szgy,
valamint az államháztartásról a nevelési-oktatási
szóló 2011. évi
intézményben pedagógusCXCV. törvényben és annak
munkakörben fennálló,
végrehajtásáról szóló
határozatlan idejű, teljes
368/2011. (XII. 31.)
munkaidőre szóló alkalmazás
Korm. rendeletben
vagy a megbízással
foglaltakra.
egyidejűleg pedagógusmunkakörben 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,
magyar állampolgár.

4

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 23.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv., a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szgy-t
igazoló om, b, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét és annak tényét,
hogy nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget elfogadó
nyilatkozat, nyilatkozat arról,
hogy nyílt vagy zárt ülésen
kéri a pályázat
megtárgyalását, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1454/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, és személyesen:
Váradi Jenő polgármester
részére.
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Pc: Hajdúszovát Község
Önkormányzata
4212 Hajdúszovát,
Hősök tere 1.
f: Bak Gézáné
Tel.: (52) 559-211.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a Kjt. és
a Korm. rendelet által
meghatározott eljárásrend
szerint. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítja. A pályázat
elbírálásának határideje:
a Korm. rendelet 23. §
(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 23.,
Hajdúszováti Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája:
2016. május 23.,
Hajdúszovát községi
Önkormányzata honlapja:
2016. május 23.

Harta Nagyközség
Német
Nemzetiségi Önkormányzata
6326 Harta,
Templom utca 68.

Hartai
Hétszínvirág Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsöde
6325 Harta,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Lf: a Köznev. tv. szerint
az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus
vagy azzal egyenértékű,
legalább öt év, óvodapedagógus-munkakörben
szerzett szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség vagy annak
megszerzésére irányuló
folyamatban lévő képzés,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
a pályázat elbírálásánál előnyt
élvez a német nyelvvizsgával
vagy nemzetiségi
óvodapedagógusi
végzettséggel rendelkező
pályázó.

ÁEI: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A vezetői megbízás
határozott időre, 5 évig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 1.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget igazoló om,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel
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kiegészített vpr, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(508/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani
Pc: Harta Nagyközség
Német
Nemzetiségi Önkormányzata
6326 Harta,
Templom utca 68.
f: dr. Sárközi Zsolt jegyző.
Tel.: (78) 507-070.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a Korm. rendelet által
meghatározott eljárásrend
szerint. A Képviselő-testület
fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást
eredménytelennek minősítse.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.harta.hu
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.harta.hu
honlapon szerezhet.

Kisapostag Község
Önkormányzata
2428 Kisapostag,
Petőfi S. u. 63.

A Köznev. tv. 3. melléklete
szerinti felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: a Köznev. tv. 69. §
szakképzettség, legalább
(1)–(3) bekezdésében
öt év pedagógusmeghatározott vezetői
munkakörben vagy heti
feladatok.
tíz tanóra vagy foglalkozás
Az óvodavezető feladata
megtartására vonatkozó
a Kisapotagi Mosolykert
Óvoda irányítása, szakszerű és óraadói megbízás ellátása
Kisapostagi
Mosolykert Óvoda
2428 Kisapostag,
Széchenyi út 7.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás
2021. június 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 15.
Pehi: 2016. július 31.
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törvényes működésének
megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Baracsi
Közös Önkormányzati
Hivatallal való folyamatos
együttműködés,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, munkáltatói,
vezetői jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartó
önkormányzattal, egyéb
intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, ne álljon
foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
vagyonnyilatkozat-tétel
vállalása.

Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet, a Köznev. tv.
rendelkezései az irányadók,
azzal, hogy az intézmény
vezetői pótlék mértékét
a pályázat kiírója 40%-ban
állapítja meg.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr 3 példányban,
iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szakvizsgát,
szgy-t igazoló om,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló om,
b, amellyel a pályázó igazolja
büntetlen előéletét, valamint
annak tényét,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 a pályázata zárt ülés
keretében történő
megtárgyalását kéri-e,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez,
megismeréséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(K/827/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, és személyesen:
Nagy Attila polgármester.
2428 Kisapostag, Petőfi
Sándor u. 63.
Pc: Kisapostag Község
Önkormányzata
2428 Kisapostag,
Petőfi S. u. 63.
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f: Nagy Attila polgármester.
Tel.: (25) 506-580.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a Köznev. tv. 83. §
(4) bekezdésében foglaltak
alapján a fenntartónak ki kell
kérnie az intézmény
alkalmazotti közössége és
a szülői szervezet véleményét.
Ezenfelül a Korm. rendelet
23. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint
a nevelőtestület szakmai
véleményt alakíthat ki
a véleményezési határidőn
belül a vpr-ről, továbbá
lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy a Nemzeti
Pedagógus Kar illetékes
területi szerve is véleményt
nyilváníthasson a vpr-ről.
A véleményezési eljárás
részletes szabályait
az EMMI rendelet
189–191. §-ai tartalmazzák.
A véleményezési eljárást
követően a pályázót
a Képviselő-testület is
meghallgatja. Ezt követően
a pályázatokról a Képviselőtestület dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Baracsi Közös Önkormányzati
Hivatal és annak Kisapostagi
Kirendeltsége,
www.kozigallas.hu

Szombathely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3.

Szombathelyi
Vadvirág Óvoda
9700 Szombathely,
Selmec utca 2.
Lf: az intézmény szakszerű és
törvényes vezetése
a vonatkozó jogszabályok
alapján, a feladatellátáshoz
szükséges személyi-tárgyi
feltételek biztosításáról való
gondoskodás, a magasabb
vezetői feladatok ellátása.

A Köznev. tv. 67. §
(1) bekezdésében
meghatározott, az adott
nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év, pedagógus-

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: 2016. június 10. 12 óra.
Pehi: a nevelőtestületi
véleményezési határidő
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munkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben, pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, a pályázó
nem áll a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontjában
meghatározottak miatt
büntetőeljárás hatálya alatt,
cselekvőképesség, magasabb
vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

lejártát követő harmincadik
napot követő Képviselőtestületi ülés időpontja.
Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv., a Kjt.,
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Magasabb vezető beosztás
ellátásra megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti viszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
vpr, iskolai végzettséget és
szakképzettséget, legalább
öt év szgy-t, illetve
amennyiben van: 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, továbbá nem áll
a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontjában foglalt
büntetőeljárás hatálya alatt,
vele szemben nem áll fenn
a Kjt. 20. § (2d) és
(2e) bekezdésében foglalt
kizáró ok, 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, nyilatkozat arról,
hogy a pályázóval szemben
nem áll fenn Kjt. szerinti
összeférhetetlenség.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, dr. Puskás
Tivadar polgármesternek
címezve és személyesen:
dr. Puskás Tivadar,
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3.,
papíralapon, 5 példányban.
Pc: Szombathely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3.
f: Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi és Közszolgálati
Osztály.
Tel.: (94) 520-176.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a Köznev. tv.
70. § (2) bekezdés j) pontja
alapján a pályázó által csatolt
vpr-ről a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet)
véleményt nyilvánít.
A Köznev. tv. 83. §
(3)–(4) bekezdése alapján
a fenntartó a közoktatási
intézmény vezetőjének
megbízásával összefüggő
döntése előtt beszerzi
az alkalmazotti közösség,
az óvodaszék, a szülői
szervezet véleményét.
A munkakör betöltéséről
Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyűlése
a nevelőtestületi
véleményezési határidő
lejártát követő
harmincadik napot követő
képviselő-testületi ülésén
dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 11.,
Szombathely hivatalos
honlapja:
2016. május 11.

2851

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 11. szám

1

2

3

4

Szombathely Megyei Jogú

Szombathelyi

A Köznev. tv. 67. §

ÁEI: 2016. október 1.

Város Polgármesteri Hivatala

Szivárvány Óvoda

(1) bekezdésében

A vezetői megbízás

9700 Szombathely,

9700 Szombathely,

meghatározott, az adott

2021. júl. 31-éig, határozott

Kossuth Lajos utca 1–3.

Deák Ferenc utca 39/A

nevelési-oktatási

időre szól.

intézményben pedagógus-

A közalkalmazotti jogviszony

Lf: az intézmény szakszerű és

munkakör betöltéséhez

időtartama: határozatlan

törvényes vezetése

szükséges felsőfokú iskolai

idejű közalkalmazotti

a vonatkozó jogszabályok

végzettség és szakképzettség, jogviszony.

alapján, a feladatellátáshoz

pedagógus-szakvizsga

A foglalkoztatás jellege:

szükséges személyi-tárgyi

keretében szerzett

teljes munkaidő.

feltételek biztosításáról való

intézményvezetői

Pbhi: 2016. június 10.

gondoskodás, a magasabb

szakképzettség, legalább

Pehi: a nevelőtestületi

vezetői feladatok ellátása.

öt év, pedagógus-

véleményezési határidő

munkakörben szerzett szgy,

lejártát követő harmincadik

a nevelési-oktatási

napot követő Képviselő-

intézményben pedagógus-

testületi ülés időpontja

munkakörben fennálló,

Illetmény, juttatás:

határozatlan idejű, teljes

a Köznev. tv., a Kjt.,

munkaidőre szóló alkalmazás, a Korm. rendelet
illetve a megbízással

rendelkezései az irányadók.

egyidejűleg pedagógus-

A pályázathoz mellékelni kell:

munkakörben történő,

részletes szakmai ön, vpr,

határozatlan idejű, teljes

iskolai végzettséget és

munkaidőre szóló alkalmazás, szakképzettséget, legalább
vagyonnyilatkozat-tételi

öt év szgy-t, illetve ameny-

eljárás lefolytatása,

nyiben van: állami nyelv

magyar állampolgárság,

vizsgát igazoló om, b,

büntetlen előélet, a pályázó

büntetlen előélet, valamint

nem áll a Kjt. 20. §

annak tényét igazoló b, hogy

(2) bekezdés d) pontjában

a pályázó nem áll a tevé

meghatározottak miatt

kenység folytatását kizáró

büntetőeljárás hatálya alatt,

foglakoztatástól eltiltás

cselekvőképesség,

hatálya alatt, továbbá nem áll

magasabb vezető beosztás

a Kjt. 20. § (2) bekezdés

ellátására megbízást

d) pontjában foglalt bünte

az kaphat, aki a munkáltatóval tőeljárás hatálya alatt, vele
közalkalmazotti

szemben nem áll fenn a Kjt.

jogviszonyban áll vagy

20. § (2d) és (2e) bekezdésé

a megbízással egyidejűleg

ben foglalt kizáró ok,

közalkalmazotti munkakörbe

nyilatkozat arról, hogy

kinevezhető.

vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul-e ahhoz,
hogy a pályázatot vélemé
nyező testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilván ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy
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a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy a pályázóval szemben
nem áll fenn Kjt. szerinti
összeférhetetlenség.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, dr. Puskás
Tivadar polgármesternek
címezve és személyesen:
dr. Puskás Tivadar,
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3.,
papíralapon 5 példányban.
Pc: Szombathely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1–3.
f: Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi és
Közszolgálati Osztály.
Tel.: (94) 520-176.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a Köznev. tv.
70. § (2) bekezdés j) pontja
alapján a pályázó által csatolt
vpr-ről a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet)
véleményt nyilvánít.
A Köznev. tv. 83. §
(3)–(4) bekezdése alapján
a fenntartó a közoktatási
intézmény vezetőjének
megbízásával összefüggő
döntése előtt beszerzi
az alkalmazotti közösség,
az óvodaszék, a szülői
szervezet véleményét.
A munkakör betöltéséről
Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyűlése a nevelő
testületi véleményezési
határidő lejártát követő
harmincadik napot követő
képviselő-testületi
ülésén dönt.
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 11.,
Szombathely hivatalos
honlapja:
2016. május 11.
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