VIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM		

2016. AUGUSZTUS 1.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 12. számának tartalmából:
– teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására
kiadott aktuális jogszabályokból és közjogi szervezetszabályozó eszközökből,
– álláspályázatok nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére,
– az emberi erőforrások miniszterének ösztöndíj- és versenyfelhívásai és közleményei,
– pályázati felhívás szakképzési centrumok főigazgatói és gazdaságifőigazgató-helyettesi álláshelyeinek
betöltésére.
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 forrásként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat. Az elektronikus kiadással
lehetővé vált az adott közlönyszámban, illetve az évfolyam számaiban az egyéni szempontok szerint
történő keresés és válogatás, a tárgyszavak alapján történő találati szűkítés.
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Jogszabályok

2016. évi XXXII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével
összefüggő törvénymódosításokról*
1. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása
1. §		
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) Vámszabad területi társaságoknak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez az állami adó- és vámhatóság
központi szervének igazolása szükséges arról, hogy azt az ingatlant, amelyen a társaság székhelye található és
működését tervezik, vámszabad területté nyilvánították.
(2) A társaság indítványára a cégbíróság keresi meg az állami adó- és vámhatóság központi szervét az igazolás
megküldése iránt.”

2. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
2. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6/A. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy
szervezet kéri – az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
3. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 138/C. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó – a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat
részére történt kézbesítését követő 15 napon belül – tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt.”
(2) A Vht. 154/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A végrehajtó köteles – a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon
belül – tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére
irányuló kérelmet terjesztett elő.
(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség közreműködésével – akkor intézkedik
az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző részére
megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.”
(3) A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/T. §-sal egészül ki:
„306/T. § (1) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel (a továbbiakban:
2016. évi XXXII. törvény) megállapított 138/C. §-át a 2016. évi XXXII. törvény hatálybalépését követően megindított
végrehajtási eljárásban lefoglalt lakóingatlanokra kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 139. § (1) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba
lépését követően megindított végrehajtási eljárásban értékesített lakóingatlanokra kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 147. § (5) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba
lépését követően megindított végrehajtási eljárásban lefoglalt, illetve értékesített, valamint azokra a lakóingatlanokra
kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően kérelmezték.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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(4) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 154/A. § (11) és (12) bekezdését azokra
a lakóingatlanokra kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően
kérelmezték.”
(4) A Vht. 139. § (1) bekezdésében a „138/C. § szerinti – a jegyző által igazolt – bejelentéstől” szövegrész helyébe
a „138/C. § szerinti tájékoztatástól” szöveg lép.
(5) A Vht. 147. § (5) bekezdésében az „A 138/C. § alkalmazásában” szövegrész helyébe az „A 138/C. §, a 139. §
(1) bekezdés, valamint a 154/A. § (11) és (12) bekezdés alkalmazásában” szöveg lép.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
4. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a kiállító hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolvány eltulajdonításáról
hivatalból tudomást szerez, intézkedik az eltulajdonított hatósági igazolvány pótlásáról.”
(2) A Szaztv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha a polgár birtokából az adóigazolvány kikerül, e tényt haladéktalanul be kell jelentenie az állami
adóhatóságnak.
(2) A bejelentés az adóigazolvány eltulajdonítása esetén a rendőrség felé is megtehető. Ebben az esetben
a rendőrség a bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állami adóhatóságot.”
(3) A Szaztv. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a rendőrség tudomást szerez a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány eltulajdonításáról,
haladéktalanul értesíti az egészségbiztosítási szervet.”

5. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
5. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény „A természeti értékek és a természeti területek védelmével
kapcsolatos eljárási szabályok” alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési munka végzése során
természeti érték kerül elő, a kivitelező köteles azt a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és
a természeti értéket és a természeti érték előkerülésének helyszínét a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.”

6. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
6. §		
Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a)
18. § (2) bekezdésében az „– a 13. § (2) bekezdésében előírt, illetőleg azok végrehajtására vonatkozó egyéb
jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően –” szövegrész,
b)
42. § (1) bekezdése.

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítása
7. §		
Hatályát veszti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 57. § (2) bekezdése.

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
8. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 27. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a bejelentő kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot. Az ingatlanügyi hatóság
a közhiteles nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.”
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(2) Az Inytv. 39. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága
van – ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is –, a kérelmezőt tizenöt napon belül fel kell hívni
a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható
hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt, vagy kérelemre a tulajdonjog-bejegyzési
engedély benyújtásáig függőben kell tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának
napjától, illetve a tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásának napjától számított tizenöt napon belül kell kiadni.”
(3) Az Inytv. „Függőben tartás” alcíme a következő 47/B. §-sal egészül ki:
„47/B. § Nem tartható függőben a beadvány, ha a bejegyzés iránti kérelmet a 39. § (3) bekezdése alapján
határozattal vagy a 39. § (4) bekezdése alapján végzéssel el kell utasítani.”

9. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
9. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. §-a a következő (15a) bekezdéssel
egészül ki:
„(15a) A (15) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a (3) bekezdésben foglaltak alapján felügyelet mellett tevékenységet végző személy kéri – a (15) bekezdés szerinti
határidőben értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet.”
(2) Az Eütv. 116/A. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt
tőle a jelölt kéri – a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.
(7b) A (7) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott
egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv
a munkáltató – a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató kéri – a (7) bekezdés szerinti
határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”
(3) A Eütv. 217. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a halottvizsgálati szaktanácsadó kéri – a (9) bekezdés szerinti határidőben értesíti a szaktanácsadói névjegyzéket
vezető egészségügyi államigazgatási szervet.”

10. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
10. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal
egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság:)
„i) ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával összefüggő feladatokat,
gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról;”

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
11. §

(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős
vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles)
„b) a hatóság útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő
feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint jogosult intézményt, valamint”
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(2) A Kötv. 52. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a tulajdonos (birtokos) kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hatóságot.”
(3) A Kötv. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A védetté nyilvánított kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő
átruházása esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentésre a kereskedő köteles. Ez a rendelkezés irányadó abban
az esetben is, ha a védettség ténye később jut a kereskedő tudomására.”

12. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása
12. §		
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 13. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13. § (1) A természetes személy és a jogi személy a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokat a változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek.
(2) A változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy
is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a közvetítő kéri –
a (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minisztert.”
13. §		
Hatályát veszti a Ktv. 7. § (1) bekezdése.

13. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása
14. §

(1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 40. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fél kéri –
a 24. § szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”
(2) A Jst. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) A fél adatváltozás-bejelentési kötelezettsége a per jogerős befejezésig áll fenn, ezt követően
pedig a támogatás visszatérítésére köteles fél a lakóhelyében, tartózkodási helyében, szálláshelyében és
munkavégzésének helyében bekövetkezett változást köteles a változást követő öt napon belül bejelenteni
a visszatérítési kötelezettségének fennállásáig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fél kéri –
az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”
(3) A Jst. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a jogi
segítő kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot.”

14. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
15. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül
ki:
„(6a) Az állami adó- és vámhatóság a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszony
megszüntetése esetén a bejelentést haladéktalanul továbbítja az állami foglalkoztatási szervnek.”
(2) Az Art. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A változásbejelentési kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az adózó
kéri – az (1) bekezdésében meghatározott határidőben értesíti az állami adóhatóságot.”
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15. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény módosítása
16. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az adóraktár engedélyese kéri – haladéktalanul értesíti a vámhatóságot.”
(2) A Jöt. 57/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a jogosult
kéri – a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a vámhatóságot.”

16. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
17. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 25/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az üzemeltető kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Hivatalt.”

17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
18. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 71/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését
követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A felfüggesztő döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.
(4a) Az eljárás felfüggesztése vagy függőben tartása esetén az eljáró hatóság – a (6) bekezdés megfelelő
alkalmazásával – legkésőbb a felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon
függő hatályú döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés szerinti, a felfüggesztés
vagy függőben tartás időtartamának figyelmen kívül hagyásával számított időpontról.”
(2) A Ket. 71/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A szakhatóság és a belföldi jogsegély keretében megkeresett szerv a (8) bekezdésben foglalt esetben
a jogerőre emelkedéséről szóló értesítésétől számított öt napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült
és a kérelmező ügyfelet terhelő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az eljárására tekintettel felmerült és
a kérelmező ügyfelet terhelő eljárási költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről.”
(3) A Ket. 171. §-a a következő (13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi
CLXXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(14) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

18. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
19. §		
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(2) bekezdések szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt
tőle a fogadó szervezet kéri – az (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a családpolitikáért felelős
minisztert.”
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19. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény módosítása
20. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: SzVMt.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás kéri – az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti
a rendőrséget.”
(2) Az SzVMt. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az igazolvány adataiban bekövetkező változás esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok
tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról
a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az igazolvánnyal rendelkező személy kéri – a (3) bekezdés
szerinti határidőben értesíti a rendőrséget.”

20. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
21. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A cégbíróság a cég bejegyzett adatainak változásáról, a cég törléséről – a céginformációs szolgálat útján
és az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton – értesíti azt a közhiteles nyilvántartást vezető szervet, amely
a nyilvántartásában a cégre vonatkozóan cégjegyzékadatot is nyilvántart, feltéve, hogy a céginformációs szolgálat
elektronikus értesítésének feltételei biztosítottak.”

21. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
22. §

(1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 23. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az e törvény szerinti eljárásokban szükséges ügygondnokot, illetve eseti gondnokot a kisajátítási hatóság
rendeli ki. Ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más
kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen.”
(2) A Kstv. 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kisajátítási hatóság – a szükséges szakértelem rendelkezésre állása folytán – nem rendel ki szakértőt,
a kártalanítás meghatározása érdekében – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseitől eltérően – az állami
adóhatóság összehasonlító értékadatok szolgáltatására irányuló eljárása keretében a kisajátítási hatóság az ingatlan
helyrajzi számát is jogosult megismerni.
(5) A kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítását szolgáló tevékenység vagy beruházás azonossága
esetén a kisajátítási hatóság az összehasonlító értékadatokat az egymással területi szempontból összefüggő további
kisajátítási eljárások során is felhasználhatja.”
(3) A Kstv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kisajátítási hatóság az előmunkálatokat engedélyező határozatában a kisajátítást kérő kérelmére – ha
a kisajátítási hatóság nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel – a kártalanításra vonatkozó szakvélemény
elkészítése céljából szakértőt rendel ki.”

23. §		
A Kstv.
a)
22. § (2) bekezdésében a „negyvenöt” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
b)
25. § (2) bekezdésében a „továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény” szövegrész helyébe a „továbbá
– ha a szükséges szakértelemmel a kisajátítási hatóság nem rendelkezik – a kisajátításra vonatkozó
szakvélemény” szöveg
lép.
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24. §		
Hatályát veszti a Kstv.
a)
14. § (4) bekezdésben a „– szakértői vélemény alapján –” szövegrész,
b)
26. § (5) bekezdésében az „és a szakértő kirendelése” szövegrész,
c)
31/A. § (4) bekezdése.

22. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
25. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 17. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eredeti állapot helyreállítását – határidő vagy határnap megjelölésével – az ingatlanügyi hatóság határozattal
rendeli el, és a határozatban foglaltak végrehajtását helyszíni szemle keretében ellenőrzi.”
(2) A Tfvt. 63. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az ültetvényhasználó kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a telepítési hatóságot.”

26. §		
Hatályát veszti a Tfvt. 17. § (2) és (3) bekezdése.

23. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
27. §		
Hatályát veszti a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (5) bekezdés g) pontjában az „a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási
jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkozatási szervnek, továbbá” szövegrész.

24. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény módosítása
28. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Aki a katasztrófát vagy a katasztrófa veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles
bejelenteni.
(2) A bejelentést
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
b) az önkormányzati tűzoltóság,
c) a rendőrség, vagy
d) a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal
felé kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés alapján értesített szerv a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a többi értesítendő
szervet.”

25. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
29. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelem
benyújtója kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást
vezető szervet, az állami intézményfenntartó központ és az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott
intézmény esetében a hivatalt, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalt.”
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26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
30. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzatnál végzett közszolgálati ellenőrzés
keretében a települési önkormányzat szervének határozatával okozott olyan jogszabálysértést tár fel, amelyből
a polgármester közvetlen vagy közvetett anyagi előnyre tehet szert, és más bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatásának nincs helye, a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre irányadó
rendelkezései alkalmazásával a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a közigazgatási és munkaügyi
bírósághoz fordul.”

27. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
31. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kisadózó
vállalkozás kéri – az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti az állami adóhatóságot.”

28. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
32. §		
Hatályát veszti az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 22. § (1) bekezdésében
„a miniszternek és” szövegrész.

29. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása
33. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a hegyközségi tag kéri – a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hegybírót.”

30. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
34. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a felügyeleti
szervet.”

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása
35. §		
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a halgazdálkodásra jogosult kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a halgazdálkodási hatóságot.”
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32. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
módosítása
36. §		
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 11. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a kérelmező kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt.”

33. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása
37. §

(1) A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Ha a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot ajánlottak fel megvételre, erről, valamint a felajánlást tevő személlyel
kapcsolatban tudomására jutott információkról a telephely szerint illetékes fémkereskedelmi hatóságot vagy
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szervet haladéktalanul értesíti, továbbá
az átvételt megtagadja. Az értesített szerv haladéktalanul tájékoztatja a másik értesítendő szervet. Gyanúnak
minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag
a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg
beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged
következtetni, hogy az jogsértésből származik.”
(2) Az Fktv. 8. §-a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a fémkereskedő kéri – haladéktalanul értesíti a hivatalt.”

34. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
38. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a földhasználó kéri – az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot.”

35. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása
39. §

(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 4. §-a a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a regisztrált felhasználó kéri – a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti a MOKK-ot.”
(2) A Hbnytv. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
a képviselő vagy a képviselt kéri – a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a közjegyzőt.”

2865

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 12. szám

36. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása
40. §

(1) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 14. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a bizalmi
vagyonkezelő vállalkozás kéri – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a hivatalt.”
(2) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 24. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a 22. §
(1) bekezdésében meghatározott nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő, vagyonrendelő, illetve a közöttük
létrejött szerződésben meghatározott kedvezményezett kéri – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül
értesíti a hivatalt.”

37. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
41. §

(1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 32. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az energetikai auditor kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet.”
(2) Az Ehtv. 33. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle
az energetikai auditáló szervezet kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet.”

38. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
42. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentése azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha
ezt tőle az adós vagy az adóstárs kéri – az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti a területi Családi Csődvédelmi
Szolgálatot.”

39. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása
43. §		
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott változásbejelentési
kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető,
hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az akkreditált szervezet vagy
az akkreditált státuszú természetes személy kéri – az ott meghatározott határidőben értesíti az akkreditáló szervet.”

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
44. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt
tőle az ajánlatkérő kéri – az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Közbeszerzési Hatóságot.”
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41. Egyes törvények hatályon kívül helyezése
45. §		
Hatályát veszti
1.
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
2.
az általános mezőgazdasági összeírásról szóló 1999. évi XLVI. törvény,
3.
a szőlő- és gyümölcs ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény,
4.
a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény,
5.
az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények
módosításáról szóló 2004. évi XXIII. törvény,
6.
a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi
LXV. törvény,
7.
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CXLIX. törvény,
8.
az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény,
9.
az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi XXXIX. törvény,
10.
az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény,
11.
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LV. törvény,
12.
a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi LXII. törvény,
13.
a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXV. törvény,
14.
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXI. törvény,
15.
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2012. évi
LXXXIX. törvény,
16.
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi
CVII. törvény,
17.
az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény,
18.
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXI. törvény,
19.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény,
20.
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIX. törvény,
21.
az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény,
22.
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény,
23.
a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 2012. évi CLXXXIII. törvény,
24.
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvény,
25.
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény,
26.
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvény,
27.
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény,
28.
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény,
29.
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi VI. törvény,
30.
az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
szóló 2013. évi XX. törvény,
31.
a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény,
32.
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2013. évi XXIX. törvény,
33.
a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról szóló 2013. évi
XLV. törvény,
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges
módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény,
az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXVIII. törvény,
az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény,
az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény,
az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény,
az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CIII. törvény,
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvény,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvény,
az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXVI. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény,
a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CXLV. törvény,
az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény,
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény,
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint
a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló
2013. évi CCI. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési
eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCII. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó
törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CCV. törvény,
az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény,
az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCXXXI. törvény,
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény,
az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény,
az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény,
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 2014. évi XII. törvény,
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő
egyes adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvény,
az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény,
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXII. törvény,
az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvény,
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XCII. törvény,
az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCVIII. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény,
a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú
együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXV. törvény,
az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi
XLIV. törvény,
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 2015. évi
XLVIII. törvény,
az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXVII. törvény,
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68.
69.
70.
71.
72.
73.

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CI. törvény,
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXV. törvény
az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény,
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény,
az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi
CXCIV. törvény,
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes
adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CCXVII. törvény.

42. Záró rendelkezések
46. §		
Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány 102/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
33. § (1) bekezdés b) pontja a következő bl) alponttal egészül ki:
[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és
az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:
általános iskolában és középfokú iskolában]
„bl) a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,”
(2) Az R. 33. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f ) ponttal
egészül ki:
[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és
az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:]
„e) sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós gyógykezelés alatt
álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,
f ) pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.”

2. §		
Az R. 13. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony
ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.”
3. §		
Az R. 37/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átlagbér alapú támogatást igényelhet az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója azon tanuló
után, akivel az Nkt. 21. § (9) bekezdésében foglalt – kormányhivatal által történt – intézménykijelölés alapján
létesített az adott tanév október 1-je után tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: pótlólagos támogatás). A pótlólagos
támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akik a nyilvántartásból törölt köznevelési intézménnyel az adott
tanév október 1-jén tanulói jogviszonyban álltak. A fenntartó a pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylést
az érintett tanulókkal történő tanulói jogviszony létesítését követő 15 napon belül nyújthatja be az intézmény
székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz. A fenntartó a pótlólagos támogatásra a tanulói jogviszony létesítését
követő hónap első napjától az adott tanév augusztusáig jogosult. A pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylés
benyújtására, megállapítására, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére egyebekben e fejezet szabályait kell
alkalmazni.”
4. §		
Az R. 37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat
ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium,
pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai
szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet
benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.”
5. §		
Az R. 37/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az évközbeni megszűnés elszámolása időarányosan történik, a támogatás a megszűnés hónapjának utolsó
napjáig illeti meg a fenntartót. A fenntartó az igénybe vett költségvetési támogatással a tárgyév augusztus 31-éig
történő megszűnés esetén az előző év október 1-jei ténylétszám, a szeptember hónapban történő megszűnés
esetén a tárgyév szeptember 1-jei létszám, október 1-jét követő megszűnés esetén a tárgyév októberi 1-jei
ténylétszám alapján számol el.”
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6. §		
Az R. 18. alcíme a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § (1) Az e rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások
megállapításával kapcsolatos 2016. június 30-ig benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el.
(2) 2016. június 30-át követően az e rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez
kapcsolódó támogatások megállapításával kapcsolatosan benyújtott fellebbezések tekintetében a Magyar
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott szerv jár el.”
7. §		
Az R.
a)
25. § (4) bekezdésben az „október 15–31. között egy alkalommal kérheti a minisztertől a” szövegrész helyébe
az „október 15. és november 15. között egy alkalommal kérheti a minisztertől az adott tanévi”,
b)
29. § (1) bekezdésében a „halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész helyébe a „hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű”,
c)
34. § (4) bekezdésében az „az iskolai alapszolgáltatást” szövegrész helyébe az „az iskolai közszolgáltatási
feladatellátást”,
d)
35. § (4) bekezdésében a „33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában” szövegrész helyébe a „33/A. §-ban”,
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az R.
a)
28. §-a,
b)
33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
c)
33. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
d)
33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
e)
33. § (2) bekezdése,
f)
34. § (1) bekezdés f ) pontja,
g)
34. § (2) bekezdése,
h)
35. § (6) bekezdése,
i)
36. § (1) bekezdés d) pontja,
j)
36. § (3) bekezdésében az „és a 35. § (6) bekezdésére” szövegrész,
k)
37. § (4) bekezdésében az „ , illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben” szövegrész és
l)
37/F. § (2) bekezdése.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 8. § l) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 17/2016. (V. 11.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok
ellátására 2016. június 6. napjától 2016. december 5. napjáig dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladatköre a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé minősített beruházásokkal kapcsolatos, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi
körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:
a)
a Liget Budapest projekt fejlesztési folyamatainak irányítása, koordinálása, tartalmának stratégiai szintű
felügyelete, ideértve ezek más fővárosi fejlesztésekkel történő összehangolását is;
b)
a Városliget szabályozási terve (VÉSZ) változtatásának előkészítése és a fővárosi egyeztetések irányítása;
c)
a Liget Budapest projekt fejlesztési forrásaival történő gazdálkodás felügyelete;
d)
a Liget Budapest projekt által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos szerződési és jogszabályi
intézkedések előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzése;
e)
a szakmai munkacsoportok munkájának stratégiai szintű irányítása és ellenőrzése;
f)
a Néprajzi Múzeum nemzetközi építészeti tervpályázat nyertesével történő szerződéskötés előkészítésének
és lebonyolításának felügyelete;
g)
a Városligeti közparkra kiírandó tájépítészeti tervpályázat nyertesével történő szerződéskötés előkészítésének
és lebonyolításának felügyelete;
h)
a megvalósításhoz és a működéshez szükséges szakmai dokumentáció elkészíttetése, ennek felhasználása
a projekt kommunikációja során, a projekt kommunikációjának stratégiai szintű irányítása, illetve szükség
esetén személyes részvétel a kommunikációs feladatok ellátásában;
i)
az érintett múzeumokban folyó, az átköltözést és használatbavételt előkészítő munkák figyelemmel kísérése
és összehangolásának ellenőrzése;
j)
a Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó épületek, parkfejlesztés, közmű- és közlekedésfejlesztés
és más projektelemek megvalósításának felügyelete a költség- és időütemezéseknek megfelelően;
k)
a Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi
vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésének és az abban
közreműködő szervezeti egységek munkájának felügyelete, a kiadott feladatok végrehajtásának
ellenőriztetése;
l)
a Liget Budapest projekt végrehajtásával megbízott Városliget Zrt. feladatellátásának és működésének
stratégiai irányítása és ellenőrzése;
m)
az a)–l) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott
eseti, egyedi feladatok ellátása.
3. §		
A Liget Budapest projektben részt vevő vagy annak végrehajtásában érintett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társaságok kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges
információkat, dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.
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4. §		
A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.
5. §		
A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.
6. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. §		
Ez az utasítás 2016. június 6-án lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 63/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 19/2016. (V. 11.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával
kapcsolatos feladatok ellátására 2016. június 1. napjától 2016. november 30. napjáig Szekeres Pált miniszteri biztossá
nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos feladatköre a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendeletben meghatározott, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó területeken
a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával összefüggő feladatok végrehajtásának koordinációjára, ennek
keretében különösen a következőkre terjed ki:
a)
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) szakterületein zajló, a fogyatékos emberek
társadalmi integrációját célzó feladatok koordinálása, végrehajtásuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése;
b)
az EMMI fogyatékos emberekre vonatkozó társadalmi integrációs programjának előkészítése,
a megvalósításának nyomon követése, támogatása;
c)
a fogyatékosságügyi programalkotó minisztériumi munkacsoport tevékenységének szakmai irányítása és
koordinálása.
3. §		
A miniszteri biztos a 2. § b) pontban meghatározott feladatai ellátása körében gondoskodik
a)
az eredményes és hatékony működéshez szükséges fejlesztési javaslatok megfogalmazásáról,
b)
a feladat ellátását érintő szabályok kidolgozásában való részvételről, a szükséges szervezeti keretekre irányuló
javaslatok előkészítéséről,
c)
a további humán és dologi erőforrás-fejlesztés megteremtésének és kialakításának ágazatközi
koordinációjáról,
d)
a fogyatékosságügyi érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásban való részvételről.
4. §		
A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár útján irányítja.
5. §		
A miniszteri biztost a tevékenység ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdésének a) pontja alapján havonta bruttó
400 000 Ft összegű díjazás illeti meg.
6. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. §		
Ez az utasítás 2016. június 1-jén lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 56/2015. (XII. 9.) EMMI utasítás.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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.

1
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ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Balatonfüred Város

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda

Felsőfokú óvodapedagógusi

ÁEI: 2016. augusztus 1.

Önkormányzata

8230 Balatonfüred,

(egyetemi vagy főiskolai

A vezetői megbízás 2021.

8230 Balatonfüred,

Kossuth L. utca 37.

szintű) végzettség,

augusztus 1-jéig, határozott

pedagógus-szakvizsga

időre szól.

Lf: az intézmény irányítása,

keretében szerzett

A közalkalmazotti jogviszony

szakszerű és törvényes

intézményvezetői

időtartama: határozatlan

működésének szervezése,

szakképzettség, legalább

idejű közalkalmazotti

Szent István tér 1.

a tevékenységi körébe tartozó öt év óvodapedagógus-

jogviszony.

feladatok szakmai irányítása

munkakörben szerzett szgy,

A foglalkoztatás jellege:

és ellenőrzése a vonatkozó

vagyonnyilatkozat-tételi

teljes munkaidő.

jogszabályokban

eljárás lefolytatása.

Pbhi: a megjelenéstől

meghatározottak szerint.

Előny: vezetői gyakorlat.

számított 30 nap.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, vpr,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
kiegészítve, iskolai
végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát
tanúsító om, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatnak zárt
vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri, nyilatkozat
arról, hogy hozzájárul
a személyes adatok pályázati
eljárással kapcsolatos
kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1/3841/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Garnai Gábor
Pc: Balatonfüred Város
Önkormányzata
8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1.
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 19.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.balatonfured.hu
honlapon szerezhet.

Bodrogkeresztúr Község
Önkormányzata
3916 Bodrogkeresztúr,
Kossuth utca 85.

Nyitnikék Óvoda
3916 Bodrogkeresztúr,
Kossuth utca 68.
Lf: az intézmény
tevékenységébe tartozó
feladatok vezetői irányítása,
az intézmény színvonalas,
szakszerű és törvényes
működtetése, a pedagógiai
program megvalósítása,
költségvetés betartása,
munkáltatói vezetői jogok
gyakorlása, 2017.
szeptember 1. napjától
óvoda-bölcsőde többcélú
intézményvezetői feladatok
ellátása.

Felsőfokú képesítés,
óvodapedagógus-,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezető végzettség,
óvodapedagógusmunkakörben szerzett
– legalább 5 év feletti –
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
felhasználói szintű levelező
rendszerek (LotusNotes,
Outlook), felhasználói szintű
internetes alkalmazások,
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
Előny: óvodavezetői
munkakörben szerzett
– legalább 3–5 év – vezetői
tapasztalat, ECDL,
bölcsődevezetői feladatok
ellátásához szükséges
szakmai képesítés.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű pontos, precíz
munkavégzés, jó
kommunikációs és
problémamegoldó készség,
kreativitás.
Előnyt jelentő kompetenciák:
kiváló szintű, következetes
vezetői magatartás.

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 10.
Pehi: 2016. július 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, hiteles om, b, vpr,
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak
a pályázattal összefüggésben
szükséges mértékű
kezeléshez, az elbírálásban
részt vevők az anyagot
megismerhetik és abba
betekinthetnek, szgy
igazolása, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(821/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy elektronikus
úton Dávid Zoltán részére
a davi_zo@t-online.hu
e-mail címen keresztül.
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Pc: Bodrogkeresztúr Község
Önkormányzata
3916 Bodrogkeresztúr,
Kossuth utca 85.
f: Dávid Zoltán
Tel.: (47) 396-002.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázat elbírálásának
határideje a véleményezési
eljárást követő első képviselőtestületi ülés időpontja,
várhatóan 2016. július 25.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 10.,
www.bodrogkeresztur.hu:
2016. május 10.

Csabdi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2064 Csabdi,
Szabadság u. 44.

Csabdi Napraforgó Óvoda
2064 Csabdi,
Szabadság utca 35.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Felcsúti
Közös Önkormányzati
Hivatallal való folyamatos
együttműködés.

Főiskola, az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a Köznev. tv.
3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy 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 pedagógusmunkakörben történő,

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 1-jéig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 30.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Korm. rendelet
és a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön,
vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
3 példányban,
iskolai végzettséget,
szakképzettséget,
szakvizsgát tanúsító om,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata,
b, amely igazolja
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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
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.

a büntetlen előéletet, és hogy
a pályázó nem áll
a tevékenység folytatását
kizáró foglakoztatástól eltiltás
hatálya alatt,
szgy-ról szóló hiteles om,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a jogszabályban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
nyilatkozat arról, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését
vállalja,
amennyiben pályázatának
zárt ülés keretében történő
tárgyalását kéri, erre irányuló
írásbeli nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(CS/298/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető.” ellátva kell
benyújtani,
Pc: Csabdi Község
Önkormányzata
2064 Csabdi,
Szabadság u. 44.
f: Huszárovics Antal
polgármester.
Tel.: (22) 350-103.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázatokat a Köznev. tv.,
az EMMI rendelet
189–191. §-ában és a
Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
a Csabdi Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
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Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Felcsúti Közös Önkormányzati
Hivatal Csabdi Kirendeltsége
hirdetőtáblája:
2016. április 29.,
Felcsúti Közös Önkormányzati
Hivatal honlapja:
2016. április 29.

Dél-Mezőföldi Többcélú
Társulás
7013 Cece,
Deák F. utca 13.

Főiskola, pedagógus,
pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás,
legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat, felhasználói
Lf: a Köznev. tv. alapján
az intézményvezetői, továbbá szintű MS Office (irodai
alkalmazások), B kategóriás
az alapító okirat szerinti
jogosítvány,
feladatok ellátása, különös
vagyonnyilatkozat-tételi
tekintettel
eljárás lefolytatása, magyar
az EMMI rendeletben,
valamint az államháztartásról állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen
szóló 2011. évi
előélet pedagógus-szakvizsga
CXCV. törvényben és annak
keretében szerzett szgy
végrehajtási rendeletében
Előny: óvodavezetői, legalább
foglaltakra.
3–5 év vezetői tapasztalat.
Cecei Óvoda
7013 Cece,
Deák F. utca 35.
7041 Vajta,
Szabadság tér 14.

ÁEI: 2016. október 1.
A vezetői megbízás 2020.
szeptember 30-áig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. szeptember 15.
Pehi: 2016. szeptember 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók,
továbbá a vezetői pótlékra
vonatkozóan a Köznev. tv.
8. mellékletének
rendelkezései alkalmazandók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön,
b, illetve annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
a tevékenység folytatását
kizáró foglakoztatástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
iskolai végzettséget,
valamint szakképzettséget
igazoló dokumentumok
másolata, vpr,
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vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalásáról nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(28-1/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Fazekas Gábor, vagy
elektronikusan: Fazekas
Gábor részére
a polghiv@cece.hu
e-mail címen keresztül.
Pc: Dél-Mezőföldi
Többcélú Társulás
7013 Cece,
Deák F. utca 13.
f: Fazekas Gábor
Tel.: 06 (20) 211-2693.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázatokat eseti bizottság
véleményezi, és a Társulás
Tanácsa dönt a kinevezésről
és annak feltételeiről.
A Bizottság és később
a Tanács hallgatja meg
személyesen a pályázókat.
A Társulás döntését
megelőzően az óvoda
alkalmazotti közössége,
a szülői szervezet, fenntartó
önkormányzatok véleményét
kikéri a munkáltató.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.cece.hu:
2016. május 17.,
www.vajta.hu:
2016. május 17.,
helyben szokásos módon
a Társulás székhelyén,
Társulásban részt vevő
önkormányzatoknál.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításához.
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Jászboldogháza

Jászboldogháza,

Főiskola, óvodapedagógusi

ÁEI: 2016. augusztus 16.

Községi Önkormányzat

Petőfi Sándor u. 2.

szakképesítés, óvoda

A vezetői megbízás 2021.

pedagógus munkakörben

augusztus 15-éig, határozott

Lf: az óvoda vezetése,

– legalább 3–5 év –szakmai

időre szól.

az óvoda dokumentumainak

tapasztalat, magyar

A közalkalmazotti

naprakészen tartása,

állampolgárság, büntetlen

jogviszony időtartama:

pedagógiai feladatok ellátása,

előélet, cselekvőképesség.

határozatlan idejű

5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27.

a munkáltatói jogok és

Előny: óvodavezetői, legalább közalkalmazotti jogviszony.

kötelezettségek gyakorlása,

1–3 év vezetői tapasztalat,

A foglalkoztatás jellege:

gazdálkodási és

helyben vagy közelben lakás.

teljes munkaidő.

tanügyigazgatási feladatok

Elvárt kompetenciák:

Pbhi: 2016. június 20.

ellátása az alapító okirat és

vezetői szakvizsga.

Pehi: 2016. július 31.

hatályos jogszabályok szerint.

Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz
mellékelni kell:
b, hiteles om,
szakmai ön, vpr,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt
vagy zárt ülés keretében
történő tárgyalását kéri,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalásáról nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és
személyesen.
Pc: Jászboldogháza
Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27.
f: Szűcs Lajos polgármester.
Tel.: (57) 460-011.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Jászboldogháza
Községi Önkormányzat
hirdetőtáblája,
Közigállás:
2016. május 20.
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Kálmánháza Község
Önkormányzata
4434 Kálmánháza,
Nyíregyházi út 71.

2

3

Főiskola, óvodapedagógus,
felsőfokú végzettség,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető,
óvodapedagógusként végzett
Lf: az intézmény tevékenységi – legalább 5 év feletti –
szakmai tapasztalat,
körébe tartozó feladatok
vagyonnyilatkozat-tételi
vezetői irányítása, különös
eljárás lefolytatása,
tekintettel a Köznev. tv.
pedagógus-szakvizsga
foglaltakra.
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
a magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást
megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tétel,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
illetve annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt, alapszintű
MS Office
(irodai alkalmazások)
B kategóriás jogosítvány.
Előny: óvodavezetői
munkakörben szerzett
tapasztalat.
Kálmánházi
Benedek Elek Óvoda
4434 Kálmánháza,
Kossuth L. utca 7.

4

ÁEI: 2016. július 4.
A vezetői megbízás 2021.
június 30-áig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 13.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, szakmai ön, hiteles om,
szgy meglétét tanúsító
munkáltatói igazolás,
vagy okirat, vpr,
nyilatkozat arról, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását vállalja,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülés keretében történő
tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(999/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kálmánháza Község
Önkormányzata
4434 Kálmánháza,
Nyíregyházi út 71.
f: Szatlóczkiné
Diszházi Katalin.
Tel.: (42) 244-000/12. m.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázatokról a pályázati
határidőt követően

2883

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 12. szám

1

2

3

4

a jogszabályban
meghatározottak által írásba
foglalt véleményeket
mérlegelve Kálmánháza
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Kálmánháza Község
Önkormányzat hirdetőtáblája:
2016. május 13.,
Kálmánháza Község
Önkormányzat honlapján:
2016. május 13.,
Közigállás:
2016. május 13.

Kőszárhegy Község
Önkormányzata
8152 Kőszárhegy,
Fő út 103

Főiskolai szintű
óvodapedagógusi
végzettség, és legalább 5 év
feletti, pedagógusmunkakörben szerzett
Lf: az intézmény tevékenységi szakmai tapasztalat,
pedagógus-szakvizsga
körébe tartozó feladatok
keretében szerzett
vezetői irányítása,
különös tekintettel a Kjt.-ben, közoktatás-vezetői
szakképzettség,
a Köznev. tv-ben,
vagyonnyilatkozat-tételi
a Korm. rendeletben,
eljárás lefolytatása,
az EMMI rendeletben,
valamint az államháztartásról magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
szóló törvényben és annak
büntetlen előélet,
végrehajtási rendeletében
az intézményben fennálló,
foglaltak.
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus
munkakörben létesített,
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyba
történő kinevezés.
Kőszárhegyi
Csemetekert Óvoda
8152 Kőszárhegy,
Fő út 140.

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 15.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, hiteles om,
vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
b, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülés keretében történő
tárgyalását kéri,
nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalásáról.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(624/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető.” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kőszárhegy Község
Önkormányzata
8152. Kőszárhegy,
Fő út 103.
f: Borján Péter
Tel.: (22) 362-304.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési eljárást és
a pályázók meghallgatását
követően Kőszárhegy Község
Önkormányzat képviselőtestülete dönt
az óvodavezetői megbízásról.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Kőszárhegy község honlapja:
2016. május 9.,
Közigállás:
2016. május 9.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a magasabb vezetői feladatok
ellátására megbízást
az kaphat,
aki a munkáltatóval
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben létesített
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyba
kinevezhető.

Tés Község Önkormányzata
8109 Tés,
Szabadság tér 1.

Tési Napsugár Óvoda
8109 Tés,
Szabadság tér 1.
Lf: az intézmény alapító
okiratában foglalt
feladatellátások
jogszabályban rögzítetteknek
megfelelő biztosítása,
a szakmai munka folyamatos

Főiskola, óvodapedagógusi
végzettség, óvodapedagógusmunkakörben – legalább 5 év
feletti – szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga vagy
pedagógus-szakvizsgával

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.
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Tiszabecs Nagyközség
Önkormányzata
4951 Tiszabecs,
Rákóczi utca 37.
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fejlesztése az intézmény
illetékességi területén,
a munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény
keretén belül,
az intézmény hatékony
gazdálkodásának biztosítása,
a fenntartó önkormányzat
folyamatos informálása
az intézményt érintő lényeges
kérdésekről.

egyenértékű végzettség,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: intézményvezetésben
szerzett vezetői tapasztalat,
szervezési tapasztalat.

Pbhi: 2016. július 28.
Pehi: 2016. július 30.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
vpr, részletes szakmai ön,
hiteles om, b,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülés keretében történő
tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(T-296-1/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani,
Pc: Tés Község
Önkormányzata
8109 Tés,
Szabadság tér 1.
f: Fodor Bödös István
Tel.: (88) 589-431.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Kjt. és
végrehajtási rendelete szerint.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Tés Község Önkormányzat
hirdetőtáblája,
Közigállás:
2016. május 16.

Tiszabecsi Napközi Otthonos
Óvoda
4951 Tiszabecs,
Rákóczi utca 40.

Főiskola,
óvodapedagógus,
felsőfokú iskolai
végzettség,
szakmai gyakorlat – legalább
5 év feletti szakmai
tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.

Lf:
ellátja a jogszabályokban
meghatározott óvodavezetői
feladatokat,
felel az óvoda szakszerű és
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törvényes működéséért,
takarékos gazdálkodásáért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat beosztottjai felett,
pályázati lehetőség
figyelemmel kísérése és
azokra eredményes
pályázatok készítése,
dönt az intézmény
működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

3

4

illetve annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, magyar állampolgárság,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképesítés, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.

Pbhi: 2016. július 31.
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt., a Köznev. tv.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, amely
tartalmazza a pályázati
feltételekben meglévő
előírások igazolását, tartalmaz
lakcímet, telefonszámot,
e-mail elérhetőséget,
vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
mely tartalmazza
az intézmény fejlesztési
tervét és irányát,
hiteles om, valamint
a szakirányú végzettséget
és szakképzettséget igazoló
om, szgy meglétét tanúsító
munkáltatói igazolás, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
írásbeli nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülés keretében történő
tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
valamint beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani,
Pc: Tiszabecs Nagyközség
Önkormányzata
4951 Tiszabecs,
Rákóczi utca 37.
f: Lőrincz Gusztáv
Tel.: 06 (30) 963-2622.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a pályázatot a jogszabályban
meghatározott szervezetek
véleményezik,
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a véleményezést követően
az önkormányzat képviselőtestülete hallgatja meg
a pályázót és annak alapján
dönt, a kiíró fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Önkormányzati hirdetőtábla:
2016. június 1.,
Közgállás:
2016. június 1.

Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút,
Rákóczi utca 45.

Úrkúti
Német Nemzetiségi Óvoda
8409 Úrkút,
Mester utca 1.
Lf: a Köznev. tv. szerint
az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és a különböző szakmai
szervezetekkel,
a költségvetés keretein belül
az intézmény személyi és
tárgyi feltételeinek
biztosítása.

Felsőfokú iskolai végzettség,
német nemzetiségi
óvodapedagógus,
óvodapedagógus
munkakörben szerzett
tapasztalat – legalább 5 év
feletti szakmai – tapasztalat,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképesítés,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: óvodavezetői
munkakörben szerzett
tapasztalat, legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű
kapcsolatteremtő,
kommunikációs és irányító
készség.

ÁEI: 2017. február 1.
A vezetői megbízás 2022.
január 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. november 15.
Pehi: 2017. január 15.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget és
szakképzettséget igazoló
hiteles om, szgy igazolása,
vpr, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalásáról nyilatkozat,
írásbeli nyilatkozat arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülés keretében történő
tárgyalását kéri.
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Úrkúti
Német Nemzetiségi Óvoda
8409 Úrkút,
Mester utca 1.
Lf: a Köznev. tv. szerint
az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és a különböző szakmai
szervezetekkel,
a költségvetés keretein belül
az intézmény személyi és
tárgyi feltételeinek
biztosítása.

***

4

A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(431/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető.” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Fülöp Zoltánné
polgármester.
Pc: Úrkút Község
Önkormányzata
8409 Úrkút,
Rákóczi utca 45.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a képviselő-testület
a pályázatok áttekintését,
a véleményezésre jogosultak
véleményének megismerését
és a személyes meghallgatást
követően dönt a megbízásról,
a képviselő-testület fenntartja
a jogot a pályázat
eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.urkut.hu,
Közigállás:
2016. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a pályázat kiírója szükség
szerint szolgálati lakást
biztosít a nyertes pályázónak.
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ISKOLAIGAZGATÓ
A pályázatot meghirdető szerv
1

Debreceni Egyetem
4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

2

3

4

Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma
és Általános Iskolája
– 4029 Debrecen,
Csengő utca 4. (székhely)
– 4024 Debrecen,
Kossuth utca 33. (telephely)
– 4026 Debrecen,
Hajó utca 18–20.
(telephely)

Egyetem, egyetemi szintű
végzettség és tanári
szakképzettség vagy
a Köznev. tv. 98. §
(8) bekezdésben
meghatározott végzettség és
szakképzettség,
legalább 5 év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy,
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
büntetlen előélet, és annak
igazolása, hogy nem áll
a foglalkoztatástól való eltiltás
vagy büntetőeljárás hatálya
alatt, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség.

ÁEI: 2016. augusztus 15.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 14-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 14.
Pehi: 2016. augusztus 13.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. , a Köznev. tv. és a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó
személyi adatait, lakcímét,
az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
hitelesített másolatai,
a pályázó legalább ötéves
szakmai gyakorlatát vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlatot igazoló
dokumentum
(pl.: munkáltatói igazolás
munkakör megnevezésével),
szakmai ön, vpr, szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészítve, nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot az azt
véleményező, elbíráló
személyek és testületek
megismerhetik és a pályázó
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a
pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
valamint a pályázó hozzájárul
a teljes pályázati anyagának

Lf: a köznevelési intézmény
vezetőjének feladata
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
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sokszorosításához,
továbbításához (3. személlyel
történő közléséhez),
b, mellyel igazolja, hogy
büntetlen előéletű, továbbá,
hogy nem áll a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt és
vele szemben nem állnak fenn
a (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok,
nyilatkozat
cselekvőképességről,
minden olyan irat, melyet
a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart.
A pályázatot és mellékleteit
zárt borítékban, 1 eredeti
(hiteles másolat) és 2 másolati
példányban kérjük.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(RH/214-44/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Debreceni Egyetem
rektora
4002 Debrecen,
Pf. 400
Debreceni Egyetem
Rektori Hivatal
f: Nagy Mária
Tel.: (52) 512-900/23072.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
rangsorolásáról a Debreceni
Egyetem hatályos SZMSZ-e
szerint a szenátus dönt,
az intézményvezetői
megbízást az oktatásért
felelős miniszter
egyetértésével a Debreceni
Egyetem rektora adja.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Közigállás:
2016. május 16.
www.unidebhu:
2016. május 16.
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Ösztöndíj- és versenyfelhívások

Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása
a 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére

Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendeletben elhatározottak és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet
az önkormányzatok számára a 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

Háttér
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll, hogy a
tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell ösztönözniük, amely az egész élet
során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és
a méltóságot. Fontos szempont az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének figyelembevétele,
a társadalmi nyilvánosság elérése, valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és érintő
szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti
szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti
szolidaritás, a helyi közösségek együttműködésének erősítése. A generációk közötti együttműködéshez tartoznak
a közösségfejlesztő programok megvalósításai, melyek legkézenfekvőbb színterei a helyi közösségek, települések.
2012-ben Magyarország a „Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” kapcsán kiemelt
szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok elérése hosszabb
időt vesz igénybe, ezért fontos, hogy a célkitűzések megvalósítására a jövőben is kiemelt figyelmet fordítsunk.

Célkitűzés
Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika
megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét és a mindezek szellemében
végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.
Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme minél jobban
irányuljon
– az idősek helyének, szerepének felismerésére a családi, baráti, szomszédsági kötelékekben,
– az informális közösségerősítő tevékenységekre a személyes kötődések elősegítése érdekében, valamint
– a családok támogatására az idős családtagról való gondoskodásban (pl. információnyújtással).
A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az önkormányzatok, amelyek programjaikkal, helyi
szabályozásukkal, önkéntesek bevonásával elősegítik, hogy a rászoruló idősek gondozása, ellátása minél tovább
otthonukban történhessen. Előnyt élveznek azok a törekvések is, amelyek támogatják a nyugdíjas korúakat abban,
hogy eleget tegyenek a sokszor párhuzamosan jelen lévő szerepeknek: segíteni gyermekeiket, foglalkozni az
unokákkal, egyben gondoskodni a rászoruló szülőkről, idős hozzátartozóról. Ugyancsak értékelendő a messzire
került fiatalabb családtagok és a településen élő idős családtagok kapcsolattartását elősegítő és erősítő programok
szervezése, pl. elszármazottak meghívása falunapra, más, a település életében fontos eseményre, egyéb módon
bevonásuk a település életébe.
A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket és felhívni a figyelmet arra,
hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén
az időspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek
fejlődéséért.
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A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1.
ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2.
megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.)
ESZCSM–BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
a)
aktív tevékenységükkel – például pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az időskorúak
helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
b)
példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató
szervezetekkel, illetve személyekkel,
c)
a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú
polgárokat, illetve szervezeteiket,
d)
foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek
megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
e)
az a)–d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon
rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.
A Díj odaítélésekor előnyt jelent:
– olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem odafigyeléssel, közös
összefogással kívánja megvalósítani az adott település 65 éven felüli lakossága társadalmi részvételét, a helyi
közösségi életben való részvétel erősítését, véleménynyilvánítását, társadalmi szemlélet fejlesztését a helyi
ügyekben és tágabb környezetében, ehhez folyamatos párbeszédet kezdeményez, illetve tart fenn,
– olyan megvalósult közösségi programok bemutatása, melyek a település idős lakossága részéről aktivitást
igényelnek, lehetővé teszik a részvételt, az értékteremtés elismerését biztosítják számukra,
– új együttműködési formákat kereső idősügyi civil érdekérvényesítő szerveződések létrehozásának segítése,
az Önkormányzatok Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fórumával való együttműködés vagy tagság.

A díjak és a díjátadás
A fenti célok elérését a következőkkel kívánják elismerni a pályáztatók:
A legjobbnak ítélt tartalmú pályaművek benyújtójának a 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj”-at adományozzák,
és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft
jutalomban részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
A beküldött pályázatokat a kiírók által létrehozott bírálóbizottság értékeli, amelynek javaslata alapján a díjakról
a kiírók döntenek.

A pályázók köre
– bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban
előírt ellátási kötelezettségeinek.

A pályázat tartalma
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, a fentiekben meghatározott
általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi
önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek
közösségi részvételének erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára,
közösségépítő tevékenységekre.
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Főbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című dokumentumból
tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma)
megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak az az önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt
kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi
részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását és
a helyi közösségben való részvételének erősítését segíti.
A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi
időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és
döntésvégrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan
valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó
önkormányzat jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen
kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai
egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információáramlással és párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi
szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az
értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól – településmérettől, demográfiai
helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól stb. – függően hogyan valósítja meg tevékenységét. További előnyt
jelent az önkormányzati képviselő-testület kapcsolatainak dokumentálására SZMSZ, önkormányzati rendelet vagy
önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyvek csatolása mellékletként.

A pályázat benyújtásának módja
A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (www.kormany.hu/hu/
emberi-eroforrasok-miniszteriuma) letölthető.
A pályamű maximum 5 oldal (a tartalmi szempontok megismétlése és az 1.1. pont megválaszolása, a 6. pont és
a mellékletek nélkül) terjedelmű – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla
sorközzel elkészített – írás lehet.
Az 5 oldal terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek – például idősügyi szervezetek,
önkormányzati idősügyi tanácsok véleménye a helyi önkormányzat idősügyi munkájáról, önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodás az idősügyhöz kapcsolódóan, az önkormányzatok idősügyi programja, testületi
döntések, konkrét események dokumentálása –, amely mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek
a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a képek mérete egyenként nem
haladhatja meg az 1280×1024-es méretet és a 2 MB fileméretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, esetleg PDF
formátumot részesítsék előnyben).
A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon
és 1 nyomtatott példányban tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani.
Cím:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
(A díj elnyerésére készített pályázat személyesen nem nyújtható be!)
Kérjük a borítékon az „Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot szíveskedjenek feltüntetni.
Elektronikus cím:
idosbarat@emmi.gov.hu
A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2016. június 6. 24 óra.
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„Idősbarát Önkormányzat Díj”
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában
Pályázati űrlap
Pályázati hivatkozási szám:
/2016.
(A pályáztató tölti ki!)

A pályázati kiírás és az értékelési szempontok segítik Önt abban, hogy tájékozódjon a pályáztató szándékairól és
arról, hogy mely területek élveznek prioritást az értékelés során. Kérjük, ezeket a dokumentumokat alaposan
tanulmányozza át mielőtt pályaművét elkészítené.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy az itt megadottakon túl egy alkalommal további információkat,
kiegészítéseket kérjen a pályázótól, amennyiben ezt az értékelési folyamat során szükségesnek találja.
A díj elnyerésére készített pályamű elkészítésekor kérjük, törekedjen a tömör, lényegre törő fogalmazásra.
A pályamű a tartalmi szempontok megismétlése és az 1.1. pont megválaszolása, a 6. pont, valamint a mellékletek
nélkül – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel – összesen maximum
5 oldal terjedelmű lehet. A pályaműveket elektronikus úton és 1 nyomtatott, összefűzött példányban kell benyújtani.
A pályázatokat
– elektronikusan az idosbarat@emmi.gov.hu e-mail címre,
valamint
– postai úton tértivevénnyel az alábbi címre kell beküldeni:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Kérjük, a borítékon az „Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot feltüntetni szíveskedjenek.
A pályázatok postára adásának és elektronikus beadásának határideje:
2016. június 6. 24 óra
A pályázat személyesen nem nyújtható be!
Az ajánlott mellékletek közül egyiket sem kötelező benyújtani a pályázatokhoz, ugyanakkor az értékelés során
fontos szempontot jelenthet a pályaműveket kiegészítő anyagok bemutatása, amennyiben azok lényegre törően
és a megadott terjedelemben kerülnek csatolásra. Különösen igaz ez az időseket képviselő lakossági csoportoktól,
szervezetektől kapott ajánlásokra, amelyekben kérjük, hogy a támogatók írják le, miért ajánlják önkormányzatukat
díjazásra, és az önkormányzati tevékenységek hatásait saját és a képviselt lakossági csoport szempontjából
mutassák be.
A pályamű elkészítésekor kérjük, hogy időskorúaknak a 65 év felettieket tekintse.
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1. A pályázó önkormányzat adatai és bemutatása
1.1.

A pályázó önkormányzat adatai, elérhetősége
Önkormányzat neve
Településnév
Utca, házszám
Irányítószám

Önkormányzat
adatai

Megye
E-mail cím
Aláírásra jogosult neve
Aláírásra jogosult
beosztása (polgármester,
közgyűlési elnök)
Név
Beosztás
Telefonszám

Kapcsolattartó
adatai

E-mail cím
Cím
(településnév, utca,
házszám, irányítószám)
Telefaxszám

1.2.

A pályázó önkormányzat területén lakók demográfiai helyzete (különös tekintettel az idősödésre):
Népesség életkora

Nő

Férfi

Összesen

(fő)

(fő)

(fő)

100+
95–99
90–94
80–89
70–79
60–69
19–59
0–18
Teljes népesség
Egyszemélyes háztartások száma
életkor szerint

65–70
71–75
76–80
80 felett

Nő

Férfi

Összesen
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1.3.

A helyi idős lakosság gazdasági, szociális helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai (max. 10 sor):

1.4.

A pályázó által legfontosabbnak ítélt helyi feladatok, szükségletek méltó időskor, valamint a helyi
közösségben az idősek bevonása, részvételük erősítése területén (max. 10 sor):

2. Az önkormányzat idősügyi alapelvei, koncepciója és stratégiája (max. 20 sor)
2.1.

Alapelvek, amelyeket az idősekre való tekintettel figyelembe vesz az önkormányzat a döntéshozatalnál és
a döntések végrehajtásánál.

2.2.

Az önkormányzat idősügyi koncepciója, stratégiája vagy a kapcsolódó ágazati stratégiák releváns részeinek,
céljainak rövid, tényszerű bemutatása. Kérjük, térjen ki arra is, hogy az önkormányzati működést, fejlesztést
meghatározó koncepciók, stratégiák mikor születtek, és hol tartanak a célok megvalósításában, kik az
együttműködő partnerek.

3. A pályázó önkormányzat nyilatkozata arról, hogy ellátja mindazon kötelező feladatokat, amelyeket jogszabály
a hatáskörébe utal
3.1.

Az Idősbarát Önkormányzat megvalósítása érdekében vállalt többletfeladatok, programok, jó gyakorlatok,
újszerű megoldási lehetőségek, a közösségbe vonás módjának bemutatása, az idősek közösségi
részvételének ismertetése felsorolásszerűen.

A kötelező feladatokon kívül

Feladatellátási forma

ellátott többletfeladat,

és az ellátást nyújtó

program megnevezése

megnevezése

Az önkormányzat szerepe
a megvalósításban

Igénybe vevők száma
Összesen

65+

Kérjük, bővítse a táblázatot további sorokkal, amennyiben ez az önként vállalt ellátások bemutatásához szükséges.

4. Az önkormányzatnak az idősek minél hosszabban tartó családban maradásának; rászoruló idősek otthoni
ellátásának; valamint a különféle (pl. szülői, nagyszülői, saját szüleiről való gondoskodói stb.) szerepeikben való
helytállásuknak; a távol élő fiatalabb családtagokkal való kapcsolattartásuknak, személyes kötelékeik, közösségi
létük segítése érdekében végzett informális tevékenysége (az 5. ponttal együtt max. 2 oldal)
(Ebben a pontban ne az önkormányzat kötelezően ellátott feladatait ismertesse, hanem mindazokat a
tevékenységeket, amelyek a kötelező feladatellátást kiegészítik, meghaladják, illetve azok minőségét,
eredményességét javítják, közvetlenül reagálnak a helyi idős lakosság aktuális szükségleteire, a közösségi részvétel
erősítésére, a hosszú távú eredményes működés feltételeit, dokumentumait.)
4.1.

4.2.

Kérjük, röviden mutassa be azokat az előző évi informális, közösségerősítő önkormányzati tevékenységeket,
intézkedéseket (döntések és megvalósításuk), amelyeket annak érdekében végeztek, hogy a településen
a rászoruló idősek gondozása, ellátása minél tovább otthonukban, családjuk körében történhessen;
hogy az idősek baráti, szomszédsági, személyes kötelékei erősödjenek; hogy az aktív nyugdíjasok eleget
tehessenek a sokszor párhuzamosan jelen lévő szerepeiknek: segíteni gyermekeiket, foglalkozni az
unokákkal, egyben gondoskodni a rászoruló szülőkről, idős hozzátartozóról; továbbá a messzire került
fiatalabb családtagok és a településen élő idős családtagok kapcsolattartását elősegítsék, erősítsék.
Kérjük, hogy számoljon be a tevékenységek bemutatásakor az önkormányzati szerepvállalás módjáról,
a kedvezményezettekről, a kezdeményezőről és a végrehajtóról, valamint arról, hogy a tevékenység milyen
pénzügyi, illetve emberi erőforrásokat igényelt.
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5. Az elért eredmények és az önkormányzati tevékenységek hatása az idősekre, illetve a helyi társadalomra, a közösség
életére (a 4. ponttal együtt max. 2 oldal)
Kérjük, röviden és összefoglalóan számoljon be a fenti tevékenységek eredményeiről és hatásáról, a lakosság
– különös tekintettel az idősek – visszajelzéseiről.

6. Nyilatkozat és aláírás
Alulírott, aki a díj elnyerésére készült pályaművet benyújtó önkormányzat nevében felelősséggel tartozom,
kijelentem, hogy a megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek és hitelesek. Az együttműködő
partnerek ajánlásait a mellékletben nyújtom be.
Amennyiben a pályaművemben leírtakat az Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság bemutatásra érdemesnek ítéli,
e kérésnek eleget teszek, és az önkormányzat képviseletét biztosítom.
Név
Beosztás
Dátum
Aláírásra jogosult kézjegye
(polgármester vagy
közgyűlési elnök aláírása
és bélyegző)

Ajánlott mellékletek (maximum 10 db)
1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlás(ok) az önkormányzattal együttműködő, időseket képviselő szervezetektől az önkormányzat
pályaművének támogatásához,
az idősek szükségleteinek felméréséről, az önkéntesen nyújtott szolgáltatások hatásainak eredményeiről
szóló összefoglaló,
kapcsolódó önkormányzati idősügyi koncepciók és stratégiák, cselekvési tervek,
az önkormányzat idősügyi tevékenységét bemutató dokumentumok (újságcikkek, tájékoztató anyagok stb.),
a pályázatban bemutatott tevékenységekről készített fényképek feliratozás nélkül.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat elektronikus beküldésekor vegyék figyelembe, hogy az e-mail
fiók mérete korlátozott, ezért túl nagyméretű (15 MB-nál nagyobb) levelet nem tud fogadni. A mellékleteknél
a fényképeket lehetőség szerint JPEG formátumban küldjék be. A képek mérete egyenként ne haladja meg az
1280×1024-es méretet és a 2 MB fileméretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, esetleg a PDF formátumot
részesítsék előnyben.
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„Idősbarát Önkormányzat Díj”
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában
Értékelési szempontok

Pályázati hivatkozási szám:
/2016.
(A pályáztató tölti ki!)

1. Formai értékelési szempontok
Formai értékelési szempontok

1.1.

A pályázó önkormányzat a jogosultsági feltételeknek
megfelel [58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet].

1.2.

A pályamű határidőben benyújtásra került.

1.3.

A pályaművet 1 nyomtatott példányban
és elektronikusan is benyújtották.

1.4.

A pályázó hiánytalanul kitöltötte a pályázati űrlapot,
és aláírásával hitelesítette azt.

1.5.

A pályázó önkormányzat pályaműve alapján eleget tesz
az idősek életét érintő kötelezően ellátandó feladatainak.

1.6.

A pályázó a pályázatot a megadott terjedelemben
nyújtotta be.

A pályamű formai szempontból megfelel
(Igen/Nem)

Megjegyzések:

Szakmai értékelésre csak az a pályamű kerülhet, amely formai szempontból elfogadható, vagyis az 1. pontban
felsorolt összes szempontnak megfelel.
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2. Tartalmi értékelési szempontok
Tartalmi értékelési szempontok

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Az adható pontszám

Önkormányzati munkát meghatározó alapelvek, hosszú
távú elképzelések, amelyek lehetővé teszik a következetes,
összehangolt önkormányzati munkát idősügyi kérdésekben
(koncepciók, stratégiák).

Max. 5 pont

Az önkormányzat által bemutatott demográfiai helyzet
és az ebből adódó helyi szükségletek kihívásai és a vállalt
többletfeladatok összhangja.

Max. 5 pont

Az önkormányzatnak az idősek minél hosszabban tartó
családban maradása érdekében; a rászoruló idősek otthoni,
személyközi ellátása; valamint a különféle (pl. szülői,
nagyszülői, saját szüleiről való gondoskodói stb.) szerepeikben
való helytállása érdekében; a baráti, szomszédsági, személyes
kötelékek informális erősítése érdekében s a távol élő fiatalabb
családtagokkal való kapcsolattartása segítése érdekében
végzett tevékenysége.

Max. 20 pont

Egyedi, ötletes, újszerű, költségkímélő alkalmazott
megoldások, átültethető jó gyakorlatok, önkéntesek
bevonása.

Max. 30 pont

Partneri együttműködés más önkormányzati szereplőkkel
vagy más helyi intézményekkel, szervezetekkel idősügyi
kérdésekben (feladatellátásában vagy tevékenységeiben
megjelenik-e az együttműködés, vannak-e együttműködő
partnerei, különös tekintettel az időseket képviselő
szervezetekre). Helyi médiában történő megjelenés.

Max. 10 pont

Összesen:

A pályaműre adott
pontszám

Max. 70 pont

Megjegyzések:

3. Az értékelés menete
A beérkező pályaművek regisztrálását, formai értékelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Idősbarát
Önkormányzat Díj pályázat lebonyolításáért felelős szervezeti egysége végzi.
A pályázatok tartalmi értékelését az Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi, amely
7 tagú.
A Bizottság minden tagja pontoz az értékelési szempontok szerint. A tagok eredményeinek átlaga adja a pályázó
végső pontszámát. A Bizottság ennek alapján javaslatot tesz a miniszterek részére a díjazandó önkormányzatokra.
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter együttesen döntenek, legfeljebb hat pályamű díjazásáról.
Az eredményhirdetésre és díjátadásra az Idősek Világnapjához kapcsolódóan kerül sor. Az eredményhirdetést
megelőzően a Díj odaítélésének eredményéről tájékoztatás nem adható.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása
a 2016. évi „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek
a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere
2017 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja
A pályázat célja – a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2015. január 1-jétől elért eredmény
elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá
tartozó – intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai
–
–
–
–

A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
A pályázó jogosultsági megfelelése.
A pályázat formai megfelelése.
Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
– az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra
vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek (a közművelődési intézmény működését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdéslistáján nincs nemleges válasz);
– az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma megfelel az alapkövetelményeknek, az ellenőrző
kérdéseknél nincs nemleges válasz;
– valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek
(partnerközpontúság, tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységi
formával pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el (Értékelőlap
a közművelődési intézmény minőségfejlesztő munkájáról);
– valamennyi végzett tevékenységi forma önértékelése eléri a 30%-ot;
– az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi
erőforrások menedzselése területén (A szervezeti adottságok értékelése).
– A helyszíni szemle során megállapított eredmény a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés
megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti
Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület Titkárságán keresztül látja el.
A Nemzeti Művelődési Intézet a pályázat feltételeiről általános tájékoztatókat tart, melynek időpontjai és helyszínei
a www.nmi.hu honlapon jelennek meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető: Kary József
Mobil: 06-30/868-0817
E-mail: kary.jozsef@nmi.hu
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A pályázat benyújtásának feltételei
Előjelentkezés
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló
bizonylat másolatával – legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való
megjelenését követő 30 napon belüli postai feladási dátummal – kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett,
a Nemzeti Művelődési Intézet címére küldött levélben (Postacím: 1251 Budapest, Pf. 33).
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában
foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet MNB
10032000-01425334-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét
a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, valamint konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, melyek az Előjelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát
a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet egynapos felkészítő képzést tart, melynek idejéről
és helyéről a jelentkezőket értesíti.

A pályázat benyújtása
– A pályázatokat a www.nmi.hu honlapon online feltöltéssel kell benyújtani. A pályázati dokumentum tartalmazza
a Jelentkezési lapot. A dokumentumokat PDF és Word formátumban kell feltölteni. A pályázat online feltöltésének
határideje: 2016. szeptember 15. 24 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell
benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett – a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére küldött levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére benyújtott pályázat 2016.
A pályázat postára adásának határideje: 2016. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei1
Dokumentumok

Megjegyzés

Címlap

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény neve,
– a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”
elnyerésére benyújtott pályázat 2016. felirat.

Tartalomjegyzék

Kötelező csatolni – maximum 1 oldal terjedelemben

Jelentkezési lap

Kötelező csatolni

Az intézmény bemutatása

Kötelező csatolni
Tartalma:
– a közösségi művelődés/közművelődési
tevékenységi formák és tartalmak mátrixa;
– az intézmény szöveges bemutatása – maximum
14 500 karakter terjedelemben.
Tartalma:
– rövid intézményi bemutatás;
– tevékenységek, szolgáltatások köre;
– eredmények a közösségi művelődés és
a közösségfejlesztés területén;
– partnerkapcsolatok;
– társadalmi környezetre való hatás eredményei.

A pályázati dokumentációt tartalmazó űrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök megtalálhatók
a www.nmi.hu honlapon a Minőségfejlesztés címszó alatt, onnan letölthetők.
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Dokumentumok

Megjegyzés

Önértékelési dokumentumok
– A közművelődési intézmény működését szabályozó
fontosabb jogszabályok ellenőrző kérdései

Kötelező csatolni
Tartalma:
100%-os megfelelés, nemleges válasz nem adható.

– Tevékenységi formánként kitöltendő dokumentumok

Kötelező mindazokra a tevékenységi formákra
kitölteni az 1. és 2. pont szerinti dokumentumokat,
amelyekkel a Címre pályázik, illetve amelyeket
végez az intézmény (minimum 1 – maximum
8 tevékenység).

1. Az alapkövetelmények ellenőrző kérdései

Tartalma:
–m
 inden tevékenységi formánál 100%-os
megfelelés, nemleges válasz nem adható.
Az intézményben végzett valamennyi tevékenységi
forma megfelel a minimális szakmai elvárásoknak.

2. É rtékelőlap a közművelődési intézmény
minőségfejlesztő munkájáról

Tartalma:
– az intézményben végzett valamennyi tevékenységi
formában érvényesülnek a minőségfejlesztési
alapelvek (partnerközpontúság,
tanulás/benchmarking, folyamatos fejlesztés).
Az intézmény azon tevékenységi formával
pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során
legalább 60%-os eredményt ért el, a további
tevékenységi formáknál 30%-os megfelelés
szükséges.

A szervezeti adottságok értékelése

Kötelező csatolni
Tartalma:
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés
Legalább 30%-os megfelelés.

– Vezetés
– Stratégiai tervezés
– Emberi erőforrások menedzselése
Egyéb dokumentumok
Az intézmény szervezeti ábrája.

Csatolható (maximum 40 000 karakter
vagy 10 A/4-es oldal terjedelemben).

A pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok,
ábrák és egyéb fontos információk (pl. ISO 9001 és más
tanúsítványok, illetve oklevelek másolata, az utóbbi
5 évben nyertes pályázatok felsorolása stb.)

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület
elfogadta, de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti
Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének
időpontjáról a pályázó intézmények a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
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–
–
–
–
–
–
–

a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek;
az online pályázat kitöltése hiányos;
az online pályázat feltöltése 2016. szeptember 15. 24 óráig nem történt meg;
a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, amelyről
értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának
ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységi formák keretében
modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A helyszíni szemléről „Értékelő jelentés” készül, amely javaslatot tartalmaz a „Minősített Közművelődési Intézmény
Cím” odaítélésére vagy a pályázat elutasítására.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, tárgyév december 15-éig
javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a Cím viselésére jogosult intézményekre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a Minősített Közművelődési
Intézmény Cím odaítéléséről.

A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” visszavonása
Amennyiben a Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél a Cím odaítélését követő
két évben végzett ismételt szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény
nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület
javaslatot tehet az emberi erőforrások miniszterének a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. § (6)].

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
		

Závogyán Magdolna s. k.,

		

kultúráért felelős helyettes államtitkár
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ELŐJELENTKEZÉSI LAP
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”
2016. évi pályázatra

A pályázó intézmény adatai

Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Telefon:
Honlap:
E-mail:
Az intézmény vezetőjének neve:
Telefon:
E-mail:
Az intézmény által minősíttetni kívánt tevékenységi
formák felsorolása:
Az intézmény egy fő képviselővel részt kíván venni
a pályázati felkészítő képzésen:

igen/nem

Melléklet: a minősítési eljárásért fizetendő díj utalásának igazolása.

Dátum: …………………………………

		
		

…………………………………………
intézményvezető
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása
a 2016. évi „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére
A „Közművelődési Minőség Díj” annak a közművelődési intézménynek adományozható, amely a közművelődés
minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújt, és rendelkezik Minősített Közművelődési
Intézmény Címmel.
A „Közművelődési Minőség Díj” elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2017 januárjában
a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével folyamatosan
használhatja, a díj vissza nem vonható.

A pályázat célja
A pályázat célja – a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján – a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2015. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az a Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó –
intézmény, amely rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
–
–
–
–
–

A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
A pályázó pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelése.
A pályázat formai és tartalmi megfelelése.
A 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésének való megfelelés.
A helyszíni szemle során megállapított eredmény a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés
megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti
Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület Titkárságán keresztül látja el. A Nemzeti Művelődési Intézet
a pályázat feltételeiről általános tájékoztatót tart, amelynek időpontja és helyszíne a www.nmi.hu honlapon jelenik
meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető: Kary József
Mobil: 06-30/868-0817
E-mail: kary.jozsef@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Előjelentkezés
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló
bizonylat másolatával – legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való
megjelenését követő 30 napon belüli postai feladási dátummal kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett,
a Nemzeti Művelődési Intézet címére küldött levélben (postacím: 1251 Budapest Pf. 33).
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A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese, azaz 200 000 forint, amelyet a Nemzeti Művelődési
Intézet MNB 10032000-01425334-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő
részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, amelyek az Előjelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát
a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet felkészítő képzést tart, amelynek idejéről és helyéről
a jelentkezőket értesíti.

A pályázat benyújtása
– A pályázatokat a www.nmi.hu honlapon online feltöltéssel kell benyújtani. A pályázati dokumentáció
tartalmazza a Jelentkezési lapot. A dokumentumokat PDF és Word formátumban kell feltölteni. A pályázat online
feltöltésének határideje 2016. szeptember 15. 24 óra.
– A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell
benyújtani – a Szakmai Minősítő Testületnek címzett – a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére küldött
levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott pályázat 2016.
A pályázat postára adásának határideje: 2016. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei1
Dokumentumok

1. Címlap

Megjegyzés

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény neve,
– a „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott pályázat
2016. felirat.

2. Tartalomjegyzék

Kötelező csatolni – maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben.

3. Az intézmény általános bemutatása

Kötelező csatolni – maximum 14 500 karakter terjedelemben.
Tartalma:
– rövid intézményi bemutatás, amely tartalmazza a szakmai
tevékenységek körét, struktúráját.

4. Önértékelés

Kötelező csatolni
Tartalma:
– az intézmény KMD modell szerinti önértékelése az adottságok
5 főkritériumához kapcsolódó 22 alkritérium, továbbá az
eredmények 4 főkritériumához kapcsolódó 8 alkritérium alapján.

5. Egyéb dokumentumok

Csatolható (maximum 40 000 karakter vagy 10 A/4-es oldal
terjedelemben).
Tartalma:
– az intézmény szervezeti ábrája,
– a pályázat szakmai megalapozását szolgáló adatok, ábrák és egyéb
fontos információk.

A pályázati dokumentációt tartalmazó űrlapok és a részletes pályázati útmutató, valamint az alkalmazandó értékelési eszközök megtalálhatók
a www.nmi.hu honlapon a Minőségfejlesztés címszó alatt, onnan letölthetők.

1
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ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amely előjelentkezési lapját benyújtotta, de valamilyen okból visszalép pályázati
szándékától, illetve a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal a pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át
a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról vagy a pályázat érvénytelenségéről a pályázó intézmények írásban értesítést kapnak.
A befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a Szakmai Minősítő Testület a helyszíni szemle
megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
– a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
– az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
– hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
– a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2016. szeptember 15.;
– az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF és Word formátumú feltöltése 2016. szeptember 15. 24 óráig nem
történt meg;
– az online pályázat kitöltése hiányos;
– a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
– a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
– a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Minősítő Testülete
a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott
információk megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése,
a modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A helyszíni szemle időpontjáról a Nemzeti Művelődési Intézet értesíti a pályázó intézményt.
A helyszíni szemléről „Értékelő jelentés” készül, amely tartalmazza a „Közművelődési Minőség Díj 2016” odaítélésére
vagy a pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve javaslatot tesz az emberi
erőforrások miniszterének a „Közművelődési Minőség Díj 2016” viselésére jogosult intézményre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a „Közművelődési Minőség
Díj 2016” odaítéléséről.
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
		

Závogyán Magdolna s. k.,

		

kultúráért felelős helyettes államtitkár
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ELŐJELENTKEZÉSI LAP
a „Közművelődési Minőség Díj”
2016. évi pályázatra

A pályázó intézmény adatai

Az intézmény neve:

Az intézmény címe:

Honlap:
Az intézmény vezetőjének neve:

Telefon:
E-mail:

Az intézmény egy fő képviselővel részt kíván venni
a pályázati felkészítő képzésen:

igen/nem

Melléklet: a minősítési eljárásért fizetendő díj utalásának igazolása.

Dátum: …………………………………
		
		

……………………………………………
intézmény vezetője
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A Kármán Tódor-díj 2016. évi pályázati felhívása
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendeletével
(a továbbiakban: 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet) a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos
kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplőinek elismerésére Kármán
Tódor-díjat alapított.
A díjat természetes és jogi személyek kaphatják.
A díjra pályázni lehet vagy arra javaslatot lehet tenni az oktatási intézményeknek, illetve az oktatásban és
kutatásban részt vevő személyeknek. Ugyanazon intézményeknek, vagy magánszemélyeknek, ugyanaz a díj
egy ízben adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható
abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket
felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.
Évente legfeljebb tíz díj adományozható, amelynek átadására évente egyszer, az év utolsó hónapjában kerül sor.
A díjjal oklevél és emlékérem jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás vagy az együttműködés
szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhető értéke.
A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3–5 oldal) 2016. szeptember 1-jéig az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Protokoll Osztályára (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 3. és 4. mellékletében
szereplő adatlapok kitöltésével együtt kell benyújtani.
A pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag vezetői hírei között jelenik meg.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

miniszter
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Értesítések

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015” és a „Közművelődési Minőségi Díj 2015” elismeréssel
adományozottakról
A kultúráért felelős államtitkár az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a Magyar Kultúra Napján
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.
(III. 11.) OKM rendelet alapján
1. „Közművelődési Minőség Díj 2015” elismerést adományozott a tatabányai AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek – A Vértes Agorájának;
2. „Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015” elismerést adományozott az alábbi intézményeknek:
Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár,
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló,
Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd,
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, Körmend,
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Csömör,
Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Művelődési Ház, Pécs,
Ifjúsági és Szabadidő Központ, Fertőszentmiklós,
Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezőberény,
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ, Bicske,
VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye a Vásáry Tamás Ösztöndíj 2016. évi nyerteseiről
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás
alapján meghirdetett pályázatról hozott döntése alapján 2016-ban ösztöndíjban részesül:
1.

ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése kategóriában: Sveda Brigitta,

2.

a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának
támogatása kategóriában: Szajkó Cintia.
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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

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.

1

2913

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 12. szám

ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv
1

Császártöltési
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
6239 Császártöltés,
Keceli utca 107.

Meghirdetett munkahely
2

Császártöltési
Német Nemzetiségi Óvoda
6239 Császártöltés,
Kossuth Lajos utca 1.
Lf: az intézmény felelős
vezetőjeként biztosítja
az intézmény
rendeltetésszerű működését,
nevelési célkitűzéseinek
megvalósítását, felelős
az intézmény ésszerű és
takarékos gazdálkodásáért,
a költségvetési előirányzat
betartásáért, gyakorolja
az intézményben
foglalkoztatottakkal
kapcsolatos munkáltatói
jogokat valamint képviseli
az intézményt.

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

3

4

Főiskola, német nemzetiségi
óvodapedagógus végzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 24.
Pehi: 2016. július 27.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
kiegészített vpr, hiteles om, b,
arról, hogy büntetlen
előéletű, illetve nem áll
a foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, az illetmény
megállapításához szükséges
korábbi jogviszony,
munkaviszony igazolások,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás
céljából a pályázatának
sokszorosításához és
harmadik személy részére
történő továbbításához
hozzájárul, nyilatkozat
a pályázóval szemben a Kjt.
41. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség
esetleges fennállásáról,
illetve a fennálló
összeférhetetlenség
megbízás esetén történő
megszüntetéséről.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(892/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Császártöltési
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
6239 Császártöltés,
Keceli utca 107.
f: Hábermayer Viktória jegyző.
Tel.: (78) 443-118.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
kiírója hiánypótlásra
lehetőséget nem biztosít,
a pályázatokról a beadási
határidőt követően a
jogszabályban meghatározott
véleményezési eljárás
lefolytatása után a
Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal,
Császártöltés hirdetőtábla:
2016. május 25.,
Közigállás:
2016. május 25.
Mátyásdomb
Községi Önkormányzat
8134 Mátyásdomb,
Fő utca 17.

Mátyásdombi
Eszterlánc Óvoda
8134 Mátyásdomb,
Rákóczi utca 19.

A Köznev. tv. 67. §
(1) bekezdés a) pontjában
meghatározott felsőfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség,
Lf: az óvodavezető feladata
pedagógus-szakvizsga
a Mátyásdombi Eszterlánc
keretében szerzett
Óvoda irányítása, szakszerű és intézményvezetői
törvényes működésének
szakképzettség, legalább 5 év
megszervezése, az intézmény pedagógus-munkakörben
gazdálkodásával kapcsolatos szerzett szgy,
feladatokat ellátó Kislángi
az intézményben pedagógusKözös Önkormányzati
munkakörben vagy heti
Hivatallal való folyamatos
tíz tanóra vagy foglalkozás
együttműködés,
megtartására vonatkozó
az óvodáskorú gyermekek
óraadói megbízás ellátása
oktatásának-nevelésének
során szerzett szgy,
megszervezése.
a nevelési-oktatási

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. július 4.
Pehi: 2016. augusztus 9.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet, valamint
a Köznev. tv. 8. mellékletének
(40% intézményvezetői
pótlék) rendelkezései
az irányadók.
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intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, 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.

A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, a pályázati
felhívásban megfogalmazott
feltételeknek történő
megfelelés hitelt érdemlő
igazolása, b, annak
igazolására, hogy nem áll
a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, szgy-ról
szóló hiteles igazolás,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbításához
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a vagyonnyilatkozattételt vállalja, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatot
véleményező és elbíráló
testület a személyét érintő
ügy tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést tartson.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
valamint beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Mátyásdomb
Községi Önkormányzat
8134 Mátyásdomb,
Fő utca 17.
f: Tilhof István polgármester.
Tel.: (22) 235-008.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv-ben.,
az EMMI rendeletben,
valamint a 326/2013.
Korm. rendeletben
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
Mátyásdomb Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Mátyásdomb község
honlapja:
2016. június 3.,
Kislángi Közös Önkormányzati
Hivatal:
2016. június 3.

Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzat
8133 Mezőszentgyörgy,
Kossuth utca 48.

8133 Mezőszentgyörgy,
Kossuth utca 50.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Lepsényi
Közös Önkormányzati
Hivatallal való folyamatos
együttműködés.

Főiskola, az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a Köznev. tv. 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magyar
állampolgár vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, ne álljon
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
magasabb vezető, illetve
a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

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 30.
Pehi: 2016. július 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
3 példányban, iskolai
végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát
tanúsító om, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata, b, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy
a pályázó nem áll
a tevékenység folytatását
kizáró foglakoztatástól eltiltás
hatálya alatt, szgy-ról szóló
hiteles om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a jogszabályban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat
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arról, hogy vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését
vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(417/2016./II.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani,
Pc: Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzat
8133 Mezőszentgyörgy,
Kossuth utca 48.
f: Berta József
Tel.: (22) 585-025.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázatokat a Köznev. tv.,
az EMMI rendelet
189–191. §-ában és
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
a Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógus
munkakörre szól.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata
hirdetőtáblája,
Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata honlapja.

Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka,
Vak Bottyán tér 4.

Pátkai Csemetekert Óvoda
8092 Pátka,
Vak Bottyán tér 2.

– F őiskola, pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői
szakképzettség,

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 16-áig, határozott
időre szól.
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Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Zámolyi
Közös Önkormányzati Hivatal
Pátkai Kirendeltségével való
folyamatos együttműködés.

– pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
– legalább öt év pedagógusmunkakörben vagy
legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy legalább
5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során
szerzett szgy., legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– az adott nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez,
legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– szükséges a Köznev. tv.
3. mellékletben felsorolt
legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség, legalább
5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy
– büntetlen előélet,
cselekvőképesség, ne álljon
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
– ECDL.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 5.
Pehi: 2016. augusztus 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
3 példányban, iskolai
végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát
tanúsító om, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata,
közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén b, amely
igazolja a büntetlen előéletet
és hogy nem áll a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, szgy-ról szóló hiteles
igazolás, nyilatkozat, arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését
vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(P/1501/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Nagy Dániel
Ferenc polgármester.
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Pc: Pátka Község
Önkormányzata
8092 Pátka,
Vak Bottyán tér 4.
f: Nagy Dániel Ferenc
polgármester.
Tel.: (70) 325-6612.
A pályázat elbírálásának
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 a pályázatokról
Pátka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
történő kinevezés esetén
a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Pátka Község Önkormányzata
hirdetőtáblája:
2016. május 31.,
Pátka Község Önkormányzata
honlapja:
2016. május 31.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.patka.hu
honlapon szerezhet.

Tolmács Község
Önkormányzata
2657 Tolmács,
Sport utca 1.

Tolmácsi
Kisbagoly Óvoda
2657 Tolmács,
Szent Lőrinc út 106.
Lf: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes
működésének biztosítása,
szakszerű, törvényes
működtetése, pedagógiai
munka szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósításának
biztosítása, munkáltatói,

Főiskola, óvodapedagógus-
végzettség, intézményvezetői
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
ötéves óvodapedagógusi
gyakorlat, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
a magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti

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. július 11.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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vezetői jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartó
önkormányzattal, egyéb
intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

3

4

jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
Előny: óvodában szerzett
vezetői gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
végzettséget igazoló om, b,
szakmai ön, vpr, a pályázati
feltételeknek való megfelelés
igazolását szolgáló
dokumentumok másolata,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul,
nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. §
(2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„óvodavezetői pályázat”
ellátva kell benyújtani,
Pc: Tolmács Község
Önkormányzata
2657 Tolmács,
Sport utca 1.
f: Hajnis Ferenc polgármester.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési eljárást
követően Tolmács Község
Önkormányzat képviselőtestülete dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Tolmács Község
Önkormányzat hivatalos
honlapja:
2016. május 27.,
Tolmács Község
Önkormányzat hirdetőtáblája:
2016. május 27.,
Közigállás:
2016. június 10.
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Pályázati felhívás szakképzési centrumok főigazgatói és gazdasági főigazgató-helyettesi álláshelyeinek
betöltésére

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatói munkakörének
(magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelye (2400 Dunaújváros, Római körút 51.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.), valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint;
– a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben; eredményes szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb
szereplőivel;
– a pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
– A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési
vezetői gyakorlat vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalat.
– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
– Büntetlen előélet.
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– Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolatai.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgatói munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium képzésfejlesztési és
intézményfelügyeleti főosztályvezetője, Katona Miklós [telefon: +36 (1) 795-6302] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,DunaújvárosiSzC/FI” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
,,DunaújvárosiSzC/FI” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.

2923

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 12. szám

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
– A Közszféra Állásportálja (https://kozigallas.gov.hu/)
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu/)
– Oktatási és Kulturális Közlöny (http://okk.kozlonyok.hu/)
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
***

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatói munkakörének
(magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum székhelye (9024 Győr, Nádor tér 4.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.), valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint;
– a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben; eredményes szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb
szereplőivel;
– a pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
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A munkakör betöltésének feltételei:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
– A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési
vezetői gyakorlat vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalat.
– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolatai.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgatói munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium képzésfejlesztési és
intézményfelügyeleti főosztályvezetője, Katona Miklós [telefon: +36 (1) 795-6302] nyújt.
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A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban,
a Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)
megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni a ,,GyőriSzolgSzC/FI” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
,,GyőriSzolgSzC/FI” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
– A Közszféra Állásportálja (https://kozigallas.gov.hu/)
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu/)
– Oktatási és Kulturális Közlöny (http://okk.kozlonyok.hu/)
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
***

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatói munkakörének
(magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Miskolci Szakképzési Centrum székhelye (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.).
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.), valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint;
– a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben; eredményes szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb
szereplőivel;
– a pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
– A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési
vezetői gyakorlat vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalat.
– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
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– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolatai.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgatói munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium képzésfejlesztési és
intézményfelügyeleti főosztályvezetője, Katona Miklós [telefon: +36 (1) 795-6302] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,MiskolciSzC/FI” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
,,MiskolciSzC/FI” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
– A Közszféra Állásportálja: (https://kozigallas.gov.hu/)
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu/)
– Oktatási és Kulturális Közlöny (http://okk.kozlonyok.hu/)
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
***
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
gazdasági főigazgató-helyettesi (gazdasági vezetői) munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, gazdasági munkakör betöltésére szól, újonnan létesített jogviszony
esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum székhelye (1134 Budapest,
Huba u. 7.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gazdasági vezető
a költségvetési szervként működő szakképzési centrum gazdasági főigazgató-helyetteseként felelős
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában részletezett
feladatok ellátásáért, valamint a szakképzési centrum felelős gazdálkodásának irányításáért, koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
– a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
– MS Office (irodai) alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
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– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettséget (szakképzettséget), szakképesítést igazoló okiratok másolata.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgató-helyettesi munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, Dr. Nagybakos István [telefon:+36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeti költségvetési
főosztályvezetője, Seres Melinda [telefon: +36 (1) 795-2742] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) kérjük megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni a „BVHSzC/GFIH” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
a „BVHSzC/GFIH” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
– A Közszféra Állásportálja: https://kozigallas.gov.hu/
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja: https://www.nive.hu/
– Oktatási és Kulturális Közlöny: http://okk.kozlonyok.hu/
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
***
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Gyulai Szakképzési Centrum
gazdasági főigazgató-helyettesi (gazdasági vezetői) munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, gazdasági munkakör betöltésére szól, újonnan létesített jogviszony
esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Gyulai Szakképzési Centrum székhelye (5700 Gyula, Szent István út 38.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gazdasági vezető
a költségvetési szervként működő szakképzési centrum gazdasági főigazgató-helyetteseként felelős
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában részletezett
feladatok ellátásáért, valamint a szakképzési centrum felelős gazdálkodásának irányításáért, koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
– a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
– MS Office (irodai) alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
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– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettséget (szakképzettséget), szakképesítést igazoló okiratok másolata.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgató-helyettesi munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeti költségvetési
főosztályvezetője, Seres Melinda [telefon: +36 (1) 795-2742] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) kérjük megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni: „GyulaiSzC/GFIH” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
a „GyulaiSzC/GFIH” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
– A Közszféra Állásportálja: https://kozigallas.gov.hu/
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja: https://www.nive.hu/
– Oktatási és Kulturális Közlöny: http://okk.kozlonyok.hu/
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
***
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó Kecskeméti Szakképzési Centrum
gazdasági főigazgató-helyettesi (gazdasági vezetői) munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év október hó 1. – 2021. év szeptember hó 30-áig tartó (5 év)
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, gazdasági munkakör betöltésére szól, újonnan létesített jogviszony
esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelye (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gazdasági vezető
a

költségvetési

szervként

működő

szakképzési

centrum

gazdasági

főigazgató-helyetteseként

felelős

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában részletezett
feladatok ellátásáért, valamint a szakképzési centrum felelős gazdálkodásának irányításáért, koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
– a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
– MS Office (irodai) alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetőimenedzsment-készség, kiváló szervező- és
kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában részt vevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettséget (szakképzettséget), szakképesítést igazoló okiratok másolata.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgató-helyettesi munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt. A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint
a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeti költségvetési
főosztályvezetője, Seres Melinda [telefon: +36 (1) 795-2742] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) kérjük megküldeni.
A borítékon kérjük feltüntetni: „KecskemétiSzC/GFIH” pályázati azonosítót.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában
a „KecskemétiSzC/GFIH” megnevezés feltüntetésével kérjük megküldeni.
Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. augusztus 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. július 23.
–

A Közszféra Állásportálja: https://kozigallas.gov.hu/
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja: https://www.nive.hu/
– Oktatási és Kulturális Közlöny: http://okk.kozlonyok.hu/
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
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